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 ךוב ןטייווצ ןופ טלַאהניא
 סטלעווזור זיב 1919 --- דנַאטשליטשנּפַאװ םעד ןופ)

 (1958 --- םַארנָארּפ-"גנובעלפיוא,

 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ-ןוא-סקעז

 1 -- --= שה -= --= דנַאטשליטשנפאוו םעד ךָאנ טייקיאורמוא יד

 לטיּפַאק רעטסקיצנאווצ-ןוא-ןביז

 40 --- (1999) ןפמאק עסיורג יד ןוא עוויסנעפָא עשיטסילַאטיּפַאק יד

 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ-ןוא-טכַא

 68 == יייז .ייייז ייד זייי יז .דיזיז דיי יחד גנונעװַאב עשיטסינומָאק יד

 לטיּפַאק רעטפסקיצנאווצ-ןוא-ןיינ

 116 = יה יח דוד שדה ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ַא רַאפ גנוגעווַאב יד

 לטיּפַאק רעטסקיסיירד

 146 = הייד יז הייד היד הייד יד קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ,.ל ווא .פ .א יד

 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ןייא
 200 = 265 הי= היי היח השח היה היי זיש היח שיח יח לגילפ רעסניל רעד

 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןואיייווצ

 0080 --- -- === -י- -ו- == == -- רעטעברַא-רעגענ יד ןופ ענַאל יד

 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-יירד

 2984 -- == ז-- == חד -- -- ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא ןעגנולקיװטנַא יד



 לטיּפַאק רעמסקיסיירד-ןוא-ריפ

 א א עג ראאא עא ןכַאפ-לרָאנ יד ןיא שינערעקרעביא עסיורג יד

 למיּפַאק רעטסקיפיירד-ןוא-ףניפ

 טא א א א א אפ ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא לגילפ רעקניל רעד

 לטיּפַאק רעטסקיפיירד-ןוא-סקעז

 א א א א א א א א א א ר טעטירעּפסָארּפ ןיא

 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ןביז
 היד ייד יד יד יד .דיז .דידז היי יד יה הייד היה יד ךיח סיזירק רעד

 לטיּפַאק רעטסקייירד-ןוא-טכַא

 אר טא ראט א םַארגָארּפ-"גנובעלפיוא , סטלעווזור

 ססעדגיא



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצ-ןוא-םקעז

 דנַאטשליטשנפאוו םעד ךַָאנ טייקיאורמוא יד
 | )1919--1920( 

 סַאלק-רעטעברַא ןופ טייחרפמ --- .1991 זיב ןָא טלַאה טנטירשפסָארּפ
 ןרענָאילימ ןופ לָאצ --- ."םומינימ םצנַאקירצמַאא ןטנוא טנידרַאפ

 ---.טרעטיברַאפ ןוא טשיוטנַא ןטַאדלָאס עטריזיליבַאמצר --- .טסקַאװ
 - טייקיאורמוא --- .ץמָאריײא רצביא טבצווש םזינומָאק ןופ טסנצּפשצג
 -. .,פ .א --- .ןָאטסָאב ןיא קיירטס-ײצילָאּפ רעד --- .עקירצמא ןיא ךיוא
 יד ןקיאורַאב וצ םַארנָארּפ רעזעירנַארג ַא טימ סיױרַא טמוק .ל ווָא
 ןשיווצ עינַאּפמַאק ןופ רָאטַאיציניא ,רעטסָאפ .ז םַאיליוו---.רצטעברַא
 -מָא סרעּפמָאנ ןוא ןָאטליװ ןופ סצרווענַאמ יד --- .רצטעברַא-לָאטש
 ---.סיירטס םוצ ךיז ןסייר רעטעברַא --- .קיירטס-לָאטש םָצד ןטלַאהוצ
 םצֹד ןכצרבצצ טפלצה גייט קיימ --- .רעכשרב-קיירטס לָאצ ןסיורג יד

 ---.רטטְעברַא טנעריובשנ-רמצרפ יד ןופ טייקשידלעה יד --- .קיירטס
 ַא ןופ טייקכעלנעמ יד --- .עציטש טלװירעטַאמ ןביג רעטעברַא-לרָאנ
 טינ ליוו סיאול ןַאשזד --- .קיירטס-ןליוק ןוא -לָאטש ןטקיניײאראפ
 .רפריינש-רענעמ יד ןופ קיירטס --- ."גנוריגער רצונוא ןגָעג ןפמעק?
 רעבכצלרפה .רשד---.סנערוָאל ןיא קיירטס רצד---.רעטעברַא-ןפַאה ןוא
 / ףיוא ןסייר רצריפ .ל וװָא .פ .א --- .לטַאעס ןיא קיירטס-לָארענעג

 םזילַאקירַאר ןופ ץילַאװכ ףקירנגייטש יד .-- ,קיירטס-לארענצג

 .ל וװָא .פ .א --- .סנָאינוי יד ןופ סקואוו רעד --- .1920-1919 ןיא
 . -- .טײקשיטנַאטילימ-רעטעברַא ןגעג שבמַאד 8 ןלקטשוצפיוא טכוו
 .יָנטיור יר ףיוא ןלַאפרעביא יד---.עיצקַאנר טקרַאטשרַאפ ננוריגער

 טָאה רעריפ-ןָאינוי יד רַאפ ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ טרַאוװרעדמוא

 ףיוא גנוטכַאלשסיוא-ןסַאמ יד טלעטשעגּפָא טָאה סָאװ ,דנַאטשליטשנּפַאװ רעד
 עטקינייאראפ יד ןיא טעטירעּפסָארּפ יד טלעטשענּפָא טינ ,רעדלעפ-גירק יד
 יד טכַארבעג טָאה המחלמ יד סָאװ ןטַאנָאמ-קינָאה יד ,טרעקרַאפ .ןטַאטש

 ,1990 ןופ לייט ַא ןוא 1919 רָאי ןצנַאנ םעד ןטלַאהעגנָא ןבָאה ,ןטסילַאטיּפַאק

 רעזײהערַאװ עַלַא ןענייז ,סנטשרע סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד סָאד
  ןיא עיצקודָארּפ עטסרעמ יד .קידייל ןעוועג ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא
 ךס .ַא ןיא לגנַאמ ַא טליפעג ךיז טָאה סע ןוא ןקעווצרחמחלמ רַאפ ןעגנַאגעג
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 עקידנריפ-חמחלמ יד ןענייז ,סנטייווצ .ךיורבעג ןשימייח םעד רָאּפ ןטקּודָארּפ
 ןבָאה ייז .ןטאטש עטסינייארַאפ יד יו טקידיילעגסיוא רעמ ךָאנ ןעוועג רעדנעל
 ,ןכַאז עֶלַא ידיטָא ןבָאה ןוא לָאטש ןוא ?יִא זיב טיורב ןופ ןבָאה טפרַאדַאב

 ירעמַא יד סָאװ טידערס רעד .עקירעמַא ןופ ןעמונעג ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 -סיוא יד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה ,דנַאלסיוא ןבעגעג ןבָאה ןריקנַאב עשינַאק

 ןלַאירעטַאמ עיור ןופ ןסַאּפַאז עסיורג ןפיוקוצנייא ןטסילַאטיּפַאק עשידנעל

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןטקודָארּפ ןוא
 עגנוי ןָאילימ ריפ רעכעה יד ןענַאװ זיב רָאי ןלופ ַא ןעמונעג טָאה סע

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .,ןרָאװעג טריזיליבָאמעד ןענייז ןרידנומ ןיא ןשטנעמ

 עקידלַאװג יד רעבָא .רענעלק ןרָאװעג דנַאלסיוא ןופ ןעגנולעטשַאב יד ןענייז

 גנטַאטשסיוא עלעירטסודניא ןוא עירטסודניא רעד ןופ גנוטיײרּפשסיױא

 ץַאזּפָא ןרַאפ קרַאמ ןסיורג ַא טרעדָאפעג ןבָאה ןרָאי-המחלמ יד ןיא (ןענישַאמ)
 ןוא סבַאשזד טפרַאדַאב ןבָאה ןטַאדלָאס עטריזיליבָאמעד יד .תורוחס ןופ
 ,עיסערּפעד ערעווש ַא טכַאזרוארַאפ ןבָאה ןרָאטקַאפ עדייב ,ןגָארקעג טינ
 ,1920 ןטימ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 -ַאב וצ טַאהעג ביל טָאה ןרָאי ענעי ןיא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 .טקנוּפ ןטסכעה םעד טכיירגרעד טָאה טסנידרַאפ-רעטעברַא רעד זַא ,ןענָאט

 יד ןיא טּפַארק רעמ טימ ךָאנ ןעגנוזעג ךיוא עסערּפ יד טָאה ?דיל ןבלעז םעד

 ןעוועג עגַאל יד זיא טייסכעלקריוו רעד ןיא ,1998--1996 ןופ ןטייצ עטוג

 .םעד ןופ טייוו ץנַאג

 ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןלייט עניילק ,תמא

 עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא ןטלָאװ ןעגנוגנידַאב יד ןעוו .ןעגנוננידַאב עקיטסניג

 טייהרעמ יד רעבָא .טקנוּפ ןטסכעה ַא ןופ ןדייר וצ ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ טייצ

 ןטסכעיה םעד ןופ רעקירעדינ ךס ַא ןענַאטשעג זיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ

 רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד .1996 ןיא ןעוועג זיא עבלעז סָאד .טקנוּפ

 -יווירּפ ןוא עטלָאצַאב-רעסעב יד טלעטשעגסיורַא לָאמ עֶלַא ןבָאה גנוריגער

 רעצנַאג רעד ןופ טינשכרוד ַא יו סַאלק-רעטעברַא םעד ןיא סעּפורג עטריגעל

 .טעברַא ןופ יימרַא רעקינָאילימ-?יפ

 םומיגימ רעטנוט רעטעברא טיהרעמ ןופ ןטסגידרַאפ

 ןופ עלעבַאט עקידננּלָאפ יד ןביג גנוריגער רעד ןופ ןרעפיצ עלעיציפָא

 -ילַאװק ,ןעמַאזוצ רעטעברַא עֶלַא קידנעמענ ,ןטסנידרַאפ עבעלטינשכרוד

 : עטריציפילַאוװק-טינ ןוא עטריציפ



 8 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ שטכיׂשג

 רָאי ןטיול טסניררַאּפ רָאי
 ךָאװ ַא 900/8 סיוא טכַאמ סָאװ ,91,078 רעכעה טָאוװטע--- --- -- -- 8
 ךָאװ ַא 420.80 סיוא טכַאמ סָאוו ,01,867 --- --- --= הי חחז זי חי 1890

 ךָאװ ַא 900,00 סיוא טכַאמ סָאװ ,61,000 םורַא --- --- = ז-- זי- -- 1001

 רַאלָאד 26 יד יצ ,עטכישעג עצנַאנ יד טינ ךָאנ ןלייצרעד ןייֵלַא ןרעפיצ יד

 ,טסנידרַאפ רעקידנגונעג ַא ןייז ןעק ,רָאי ןטסעב םעד ,1920 ןיא ךָאװ ַא

 עכעלטע זנוא ןלעוו ָאד .ןטייקידנעווטיונ-סנבעל ןופ ןויירּפ יד ןָא ךיז טדנעוו
 - ,רליב סָאד ןכַאמ וצ רערָאלק ןפלעה ןרעפיצ

 ךעלטינשברוד ןגיטשעג ןיױל-רעטעברַא רעד זיא 1919 ןוא 1913 ןשיווצ
 ףיוא ןביוהעג ךיז טָאה ןעלטימ-סנבעל ףיוא זיירּפ רעד .טנעצָארּפ 88 ףיוא

 רעד ןופ גנונעכערסיוא רעד טיול ,ץלַא טינ ךָאנ זיא סָאד .טנעצָארּפ 4

 ,טנעמטרַאּפעד רָאבייל םעד ייב קיטסיטַאטס-טעברַא רַאפ ָארויב רעלַארעדעפ
 ןופ טפנוקנייא ןַא ןבָאה תושפנ ריפ ןופ עילימאפ עכעלטינשכברוד ַא זומ

 -רעמַא םעד טיול ןבעל ןענעק וצ ךָאו ַא 941,581 רעדָא ,רָאי א 04
 ןופ טסנידרַאפ רעכעלטינשכרוד רעד .,טייקידנעטשנָא ןופ דרַאדנַאטס םענַאק

 םעד ןופ טפלעה ַא יו רעקינייוו ןעוועג זיא 1919 ןיא עילימאפ-רעטעברַא רעד

 --- 1920 --- רָאי ןטסעב םעד ןיא ןליפַא ,קידנעטשנָא טפור גנוריגער יד סָאװ

 .עמוס רעד-טָא ןופ טפלעה ַא רעכעה סָאװטע זיולב ןעוועג טסנידרַאפ רעד זיא

 ןיא רעטעברא ןייק ןעוועג טינ ןענייז סע זַא ,ןנָאז וצ טינ רימ ןעניימ טימרעד

 רעכיז .ךָאו א רַאלָאד קיצרעפ ןוא עכעלטע טנידרַאפ ןבָאה סָאװ דנַאל

 ןיא קיטשינ ןיא לָאצ רעייז רעבָא .ןעוועג ?ןטָארקָאטסירא, עניױזַא ןענייז

 םומינימ ןכעלטינשכרוד םעד טָאה סָאװ יײמרַא רעסיורג רעד טימ ךיילגרַאפ

 - ,טניררַאפ טינ ךיוא
 טרעסערגרַאּפ ןרענמילימ ןופ לָאצ

 טלגיּפשענּפָא טינ ןבָאה סָאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןטסנידרַאפ ערעגָאמ יד
 ןוא ןטסָארט ,סעיצַארָאּפרַאק יד .ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןטפנוקנייא עטעפ יד
 זַא ,ןרָאװעג טנכערעגסיוא זיא סע .ןטיפָארּפ ןיא ןדָאבעג ךיז ןבָאה ןעקנַאב
 טפנוקנייא רעמ רעדָא רַאלָאד ןָאילימ ַא ןעיצ סָאװ ,ןטפעשעג ןבָאה 1917 ןיא
 -ךָאק עֶלַא .,רַאלָאד ןָאילימ 224 טימ ןָאיליב ַא ןופ עמוס יד טכאמעג ,רָאי ַא

 רַאלָאד ןָאיליב ריפ םורַא ןרָאי-המחלמ יד ןיא טכַאמעג ןבָאה סעיצַארַאּפ
 ("ןָאשיײרָאּפרָאק ליטס סטייטס דעטיינוי, יד) טסָארט-לָאטש רעד .ךעלרעי

 לטרעפ ַא ןשיווצ טיפָארּפ םענייר ַא טכַאמענ דָאירעּפ-המחלמ םעד ןיא טָאה

 .ךעלרעי רַאלָאד ןָאילימ טרעדנוה יירד ןוא ןָאיליב
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 .ןרענָאילימ יד רַאפ עשַאּפ ערַאבטכורפ ַא ןעוועג ןענייז ןרָאי עטעפ יד
 7,808 דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז 1914 ןיא .ןסקאוועג לענש זיא לָאצ רעייז
 ןיא ןוא 17,189 --- 1916 ןיא ,ןרענָאילימ 10,611 --- 1915 ןיא .,ןרענָאילימ

 ,1920-1919 ,קוביריאי רָאביײל ןַאקירעמַא,) .ןרענָאילימ 19,903 -- 7

 . 6948 טייז
 ַא טינ ןטיּפָארּפ ענעלָאװשעג ןוא סנגעמראפ עקיזיר ןופ סקואוו רעד

 ןטסילַאטיּפַאק עשינַאקירעמַא יד רעכלעוו טימ ץיה רעד רַאפ גנורעלקרעד עטוג
 .עיטַארקָאמעד רַאפ המחלמ רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז ןבָאה

 -טכַאלש יד ןופ טכַארבעג ןבָאה ןטַאדלָאס ןענָאילימ עטריזיליבָאמעד יד

 ןופ רעדנעל עלַא ןיא .גנושיוטנַא עפיט א ןוא טייקיאורמוא עסיורג ַא רעדלעפ

 סָאװ ןשטנעמ יד ןופ ןרָאצ םעד רַאפ טרעטיצעג רעשרעה יד ןבָאה עּפָארייא

 -קירוצ ןענייז ןוא ןדלעה יוװ רעדלעפטכַאלש יד וצ ןרָאװעג טײלגַאב ןענייז

 ןצנַאנניא ןוא גנוקיטפעשַאב ןָא ,עטרעננוהעגסיוא ,ענעסירעגּפָא ןעמוקעג

 םעד ןופ ?יּפשייב רעד .סעיזוליא עשיטָאירטַאּפ עקידרעירפ יד ןופ ןָאטעגסיױא

 ַא ןפרָאװעג טָאה ןרַאצ ענעזעוועג יד ןופ דנַאל םעד ןיא סַאלק-רעטעברַא
 סעיצולָאװער יד .טײלסטַאטש ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ףיוא קערש עפיט

 ןרעייב ןיא ןדנַאטשּפיוא יד ,ךיירטסע ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא 1918 ןיא

 םזינומָאק ןופ טסנעּפשעג םעד ןבעווש טזָאלעג ןבָאה דנַאלשטייד-םורד ןיא ןוא

 ןפיוקוצּפָא ןוא ןקיאורַאב וצ טכוזעג ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .עּפָארייא רעביא

 ןיא .?לכב רעטעברַא יד ןופ ןוא ןטַאדלָאפ ענעזעוועגנ יד ןופ טייקיאורמוא יד

 ןוא גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא ןופ םעטסיס ַא טריפעגנייא ןעמ טָאה דנַאלגנע

 ןעווענ טינ ןענייז ןיילַא ךעלקערב יד .דנַאלשטייד ןיא עבלעז סָאד .עיסנעּפ

 -רעטעברַא עטכער יד ןעמוקעג רעדיוו ןענייז םזילַאטיּפַאק םעד ףליה ֹוצ .נונעג

 ,רעטעברַא יד טרַאנעג ייז ןבָאה ןעגנוזָאל ןוא רענעלּפ ייר ַא טימ .רעריפ

 יד ןבעגעג ןוא גנונעדרָא רעקידנריטסיזקע רעד ןגעגנ סָאה רעייז טליטשעג

 ןּפַאכוצּפָא טייהנגעלענ ַא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ טכַאװשעגּפָא ,ןטסילַאטיּפַאק

 | .םעטָא םעד

 "מוא עשּפיה ַא טליפעג ךיוא ךיז טָאה ןטַאטש עטקינייארַאּפ יד ןיא

 טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא עקַאט ןענייז ןטַאדלָאס ןָאילימ ריפ יד .טייקיאור

 טמוק טעברַא ןוא טיורב ןייק וצ רעבָא ,סעדער עשיטָאירטַאּפ ןוא ןדַארַאּפ

 ןיא רעסרַאטש ליפ טליפעג ךיז טָאה סָאװ סַאלק רעקידנשרעה רעד .טינ סע

 טכוזעג טָאה ,רעדנעל עשיאייּפָארייא יד ןיא סַאלק רעקידנשרעה רעד יו לטָאז

 ןופ רענעלּפ עײנילנָאּפש טימ ןסַאמ יד ןופ טייקנדירפוצמוא יד ןעיצוצּפָא

 ענױזַא ךָאנ ןוא םזילַאטיּפַאק רעיינ ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ תופתוש



 5 סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ שטכישצג

 ,טינ טנעמ ןייס ןטסילַאטיּפַאק יד ןטסָאק סָאװ ,סעלומרָאפ עקידנעגנילק-ןייש
 .ףירננָא ּפַאש-ןעּפָא ןֵא טיירגעג ןטסילאטיּפַאק יד ןבָאה קיטייצכיילג

 ףירגנָא ןשיטסילַאטיּפַאק רַטּפ געװ םעד יירפ טכַאמ גנוריגער

 -ןָאסליװ יד טָאה ,רעטעברַא יד ןופ רעטימעג יד ןקיאורַאב וצ קידנכוז
 רַאפ יירפ געוו םעד ןכַאמ וצ טלייאעג ךיז טייצ רעבלעז רעד ןיא גנורינער
 -נפאוו רעד יו ךיילג .רעבעגטעברַא יד ןופ עוויסנעפָא רעטנַאלּפעג רעד
 -קיל ןעמונעג גנוריגער יד טָאה ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא זיא דנַאטשליטש
 ךיוא זיא סָאד .רעטייווצ רעד ךָאנ טּפַאשרעּפרעקילָארטנַאק ןייא ןרידיוו
 סָאװ ,"םזילַאודיוװידניא ןטעװעטרַאהרַאּפ , ןופ טסייג םעד טימ גנַאלקנייא ןיא
 -עטרַאהרַאּפ , יד) .םזילַאטיּפַאק ןשינַאקירעמַא ןופ לייז רעטשרמולכ ַא זיא
 גנוריגער רעייז ןּפעלש וצ טליופעג טינ ךיז ןבָאה ןטסילַאודיוװידניא עטעוו
 5קניוו ןלָאמש ַא ןיא ןכָארקעגנירַא ןענייז ייז ןעוו לָאמ ןדעי עלָאּפ רעד ייב
 עטריטָארקנַאב יד רַאפ עציטש ןענָאילימ רעטרעדנוה ריא ןופ ןעּפמָאּפ ןוא
 (.ג ,ד .א סעינַאּפמָאק יוב-ףיש ,סעינַאּפמָאק-ןַאב

 -ןַאבנזייא רעד ןופ טרינגיזער ודַאקעמ םַאיליװ טָאה 1918 רעבמעווָאנ
 ןענַאב יד ןרעקקירוצ ןופ געוו ןפיוא טירש רעטשרע רעד יו ,עיצַארטסינימדַא
 עלעירטסודניא יד ןרָאװעג טזיילענפיוא זיא 1919 רַאונַאי .סעינַאּפמָאק יד וצ
 -ןליוק יד טָאה רַאורבעפ ןיא .(דרָאב סירטסודניא רָאװ) גנוטלַאװרַאפ-נירק
 יד שטָאכ ,ןליוק ןופ זיירּפ םעד ןרילוגער וצ טרעהעגפיוא עיצַארטסינימדַא
 יוב-ףיש יד זיא ץרעמ ןיא .ןריטסיזקע ןבילברַאפ ךָאנ זיא עיצַארטסינימדַא
 רָאביײל לַאנָאשענ יד טָאה יַאמ ןיא ,ןרָאװעג טזיילענפיוא עיצַארטפינימדַא
 -ננוריגער עֶלַא טימ טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד .ןבעל ריא טקידנערַאפ דרָאב
 ,טייצ-גירק ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענייז סָאװ סעיצוטיטסניא לָארטנָאק
 -גרוב , םעד ןטלַאהוצפיוא ןעוועג זיא קעווצ סעמעוו טַארַאּפַא רעצנַאג רעד
 סעיסעצנָאק עניילק ןופ ףליה רעד טימ ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ "ןדירפ
 ןגָארקעג ןבָאה ןסַאלק עדייב .ןרָאװעג ןבעגעגפיוא זיא ,רעטעברַא יד ֹוצ
 -טייצ ןיא סָאװ ףמַאק ןקידנעטש ןוא ןטלַא םעד ןעײנַאב וצ טנַאה עיירפ ַא
 טייהיירפ יד זיא סַאלק ןייא רַאֿפ .גירק ןטימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא קילייוו
 ןעק רע זַא טניימעג סע טָאה סַאלק ןטייווצ ןרָאפ ,ריּפַאּפ ןפיוא רָאנ ןעוועג
 עלַא ןופ עיצאדיווקיל יד .ןעגנוטיירגוצדעויסנעּפָא ענייז טימ ןייגנָא טציא
 -יּפַאק יד ןופ ןרָאװענ ןעמונעגפיוא שיטקַאפ זיא סעיצַאזינַאגרָא-לָארטנַאק
 ןֹופ רעטעברַא יד ןבױרַאב וצ יירפ זיא געוו רעד זַא לַאנגיס ַא יו ןטסילַאט
 ,טייצ-חמחלמ רעד ןיא ןגָארקענ ןבָאה ייז סָאװ סעיסעצנָאק
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 יד ןשיווצ .ןענַאטשרַאפ טוג ךיוא סָאד ןעמ טָאה ןזיירק-ןָאינוי יד ןיא

 -ילימ ַא רַאפ גנורעדָאפ יד ןניטשעג זיא רעוט עוויסערנָארּפ ןוא עלַאקידַאר

 רעד ןיא סָאלק-רעטעברא םעד ןענעּפָאװַאב לָאז סָאװ קיטילָאּפ רעשיטנַאט

 ןענייז ןטקעיארּפ ןוא רענעלּפ ייר ַא .עקַאטַא רעשיטסילַאטיּפַאק רעקידנעמוק

 ןעמונעגנָא טָאה רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ רעגַאקיש יד ,ןרָאװעג טכַארטַאב

 ןשיוװצ .(ןטסנוּפ 14 סנָאסליװ ןענָאמרעד וצ) ןעגנורעדָאפ 14 ןופ םַארגַארּפ ַא

 ןופ עניל רעד ןגענ רעטעברַא ןופ ענגיל ַא רַאפ גנורעדָאפ א ןעוועג זיא ייז

 ןופ "עיצַאזיליבַאטס, רעד ךרוד טיײקיזָאלטעברַא ןופ גנופַאשּפָא יד ,רעקלעפ

 ,ןסיזירק ןופ טייצ ןיא ןטעברַא עכעלטנפע ןופ םַארנָארּפ ַא ,עירטסודניא

 ,רעזייה-טכַאלש ,ןפיש ,ןָאפעלעט ,ףַארגעלעט ,ןענַאב ןופ ץיזַאב רעכעלטנפע

 -נעטשלופ א ,ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע ערעדנַא ןוא סרָאטייװװעלעדחאובת

 .עטריטסערַא עשיטילָאּפ עלַא ןופ גנוקידַאנגַאב עקיד

 רעטעברמ לָאטש ןוט רעבערג-וליוק ,רעטעברַא ןַאב

 סקײרטס ןצ ךיז ןטיירג

 -עג ןבָאה רעריפ .?ל ווֶא .פ .א יד .תורקי רעד ןניטשעג זיא דנַאל ןיא

 ןופ ץעגרע ןשטנעמ ןענייז סָאד יו טקנוּפ ,רעריטיּפָארּפ יד ןגעג טמערוטש

 ןפםיוא .סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ לייט א טינ ןוא טענַאלּפ רעדנַא ןַא

 סנכייצ עטשרע יד ןזיוועג --- 1919 רעמוז --- ןיוש ךיז ןבָאה טנָאזירָאה

 ןיא רעטעברַא יד ןשיווצ טייקיאורמוא יד .סיזירק ןקידנעמוקנָא םעד ןופ

 -רעטעברַא עסיורג יירד ןשיווצ טעילטעג רעייפ ַא טָאה סרעדנוזַאב .ןסקאוועג

 קידלודעגמוא ןבָאה ,לָאצ ןיא 200,000 ,רעטעברא ּפַאש-ןַאב יד .סעּפורג

 טציא ,עגַאל רעייז ןכַאמ רָאלק לָאז סָאװ רעפטנע ןקידלַאב ַא טרעדָאפעג

 -ןליוק יד .סעינַאּפמָאק עטַאװירּפ יד וצ רעבירַא קירוצ ןעייג ןענַאב יד ןעוו

 -ילַאנָאיצַאנ יד טרעדָאפעג שיגרעגנע ןבָאה ,ןָאילימ ןבלַאה ַא רעכעה ,רעבערג

 ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עיצולָאזער אזַא .ןבורג-ןליוק יד ןופ עיצַאז

 רעבערג-ןליוק יד .,ןָאינוי סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד

 ,קיירטס א ןופ לַאפ ןיא רעטעברַאד-ןַאב יד טימ דנוב ַא טרעדָאפעג ךיוא ןבָאה

 . ןוא -ןַאב ,רעבערג-ןליוק :דנַאלגנע ןיא דנוב-יירד םעד ןופ רעגייטש ןפיוא

 רע ,הרירב ןייק טַאהעג טינ טָאה סיאולק .ל ןַאשזד .רעטעברַא-טרָאּפסנַארט

 סעינַאּפמָאק-ןליוק יד טימ ךַאמּפָא רעד .ןזַארפ עלַאקידַאר ןדייר טזומעג טָאה

 רעדילגטימ יד ןשיווצ גנומיטש יד ןוא 1990 בייהנָא ןייגסיוא טפרַאדַאב טָאה

 .טילגעגנָא ןעוועג זיא ןָאינוי ןייז ןופ
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 ,ןזייא ןוא לָאטש ,עירטסודניא רעקיטכיוו ןוא רעסיורג רעטירד ַא ןיא

 קיײרטס-לַארענעג ַא ןטיירגוצוצ עינַאּפמַאק עשירעביפ ַא ןעגנַאגעגנָא ןיא

 ןוא ןָאינוי א ןענעקרענָא וצ טסָארט-לָאטש ןקיטכעמ םעד ןעגניווצ לָאז סָאװ

 .רעטעברַא יד ןופ ענַאל יד ןרעסעברַאֿפ

 רעטעברַא ןענָאילימ ןשיווצ טייקיאורמוא עקידנעָארד ןוא עפיט יד
 רעמעװקַאב רעייז ןופ ,? ווָא .ם .א רעד ןופ רעריפ יד ןבירטעגסױרַא טָאה

 וצ טינ "טייצ רעד טימ ןענַאּפש , טוומעג טָאה סרעּפמָאג .טיײקיזָאלגרָאז

 -רעד טָאה טָאירטַאּפ-המחלמ רעסיורג רעד .טייז ַא ןָא טרעדיײלשעגּפָא ןרעוו

 -נָא סנטייצאב רע טָאה ,ןסַאמ יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא טערוב סע יװ ןעז

 | .ןעלטימ ןעמונעג

 .ם .א רעד ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס ַא טָאה 1918 רָאי ןיא גנַאל-ןטַאנַאמ
 רעד ןיא ןלָאז סָאװ רענעלּפ עסיורג טכוזעג ןוא עגַאל יד "טרידוטש, .? ווָא
 םנופ ףוס ןרָאװעג ןענופעג ןענייז רענעלּפ יד .ןטיידַאב טינרָאג טייקכעלקריוו
 רעד ןוא טקיטעטשַאב רענעלּפ יד טָאה ליסנואק-וויטוקעזקע רעד .רָאי ןבלעז
 ןעמונעגנָא ייז טָאה ,יטיס סיטנַאלטַא ןיא 1919 רעבָאטקָא ,רָאפנעמַאזוצ
 ,לטיט ןקידנעגנילק-ךיוה ַא רעטנוא

 גנומיטש רעד ןפ רעטעמַארַאב 8 ,ןָאטסָאב ןיא קיירטס :ײצגילַאּפ רעד

 | רעטעברַא יד ןטיװב

 -דנארנ-טשרמולכ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא זיא טפַאשרעריפ .? ווָא .פ ,א יד
 טפרַאדַאב טָאה םַארגָארּפ יד .יוברעביא ןשימָאנָאקע ןופ םַארגָארּפ רעזעי
 ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןשיווצ ןעננומיטש עלַאקידַאר יד ןליטשנייא
 -ןליוק יד ןופ גנורעדָאפ רעד ןיא קורדסיוא ןענופעג ןבָאה סָאװ ןעגנומיטש
 רעטעברַא-ןַאב יד ןופ ןוא ,ןבורג-ןליוק יד ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ רַאפ רעבערג
 ןוא סעינַאּפמָאק-ןַאב יד ןופ ןענַאב יד ןעמענוצוצ ,"ןַאלּפ-במָאלּפ , םעד ןיא
 ןעגנַאגרעד ךיוא זיא גנומיטש יד ,ןביײרטַאב גנוריגער רעד טימ תופתושב ייז
 -ּפעס ןיא ,ןָאטסָאב ןיא קײרטסיײיצילַאּפ רעד יוװ ,רעטיהּפָא-ץעזעג יד וצ
 .1919 ,רעבמעט

 טָאברַאפ םוצ רעפטנע ןַא יו ןרָאװעג טרעלקרעד זיא קיירטסיייצילָאּפ רעד
 .פ .א רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןָאינוי ַא וצ ןעגנַאלַאב ןגענ ףעשיייצילָאּפ ןופ
 טייֵלייציִלאּפ יד ןשיווצ גנוגעװַאב עקיטנעק ַא ןעוועג זיא 1919 ןיא .5 ווא
 -ינַאגרָא רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז ןוא ןריזינַאגרָא וצ ךיז טעטש ייד ַא ןיא
 ןעמענוצניירַא ןסָאלשַאב טָאה .? ווָא .פ .א יד .גנונעװַאב-רעטעברַא רעטריז
 ,ייצילַאּפ ןופ סנָאינוי
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 -ייצילָאּפ-ןָאינוי עכעלטע ןוא ןרָאװעג ןבעגענסיורַא זיא טָאברַאפ רעד ןעוו

 .סיירטס ןיא סיורַא ייצילַאּפ עצנַאג יד זיא ןרָאװעג טגַאזטנַא ןענייז טייל

 יד טימ ןעלדנַאהרַאפ טלָאװעג ןוא טרעטיצעג טָאה שזדילוק רָאנרעװַאנ

 ןכעלקסערש ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד רעבָא ,רעײטשרָאפ-ןָאינוי

 ןטיהוצּפָא ךיז ןזָאלרַאפ ייז ןכלעוו ףיוא חכ רעד ןיא ייצילַאּפ יד ,דלַאוװג

 -רעטעברַא רעד ןופ לייט ַא זיא סָאװ ייֵצילאּפ ַא ."םוטננייא ןוא ןבעל,

 ןענעק ןטסילַאטיּפַאס יד ןכלעוו ףיוא חכ רעלעיַאר ןייק טינ זיא גנוגעװַאב

 .ןעורמוא עכעלרעניא ןנענ ןרַאּפשנָא ךיז

 ןשיטסילַאטיּפַאק םעד רַאפ ןקָארשרעד ךיוא ךיז טָאה .5 וװָא .פ .א יד |
 געט יירד .רעקיירטס יד עציטש םוש ןייק ןזיועגסיױרַא טינ טָאה ןוא דלַאװנ

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ףליה ןָא .ייצילַָאּפ ַא ןָא ןעוועג ןָאטסָאב זיא
 ךיז טָאה שזדילוק רעקידעקערש רעד .ןרָאװעג ןכָארבעג קיירטס רעד ןיא

 ןטשרע םעד ןכערב רַאפ טידערק ןצנַאנ םעד ךיז רַאפ ןעמענ וצ טגילקעג רעבָא

 עיצַאנימַאנ יד ןגָארקענ רע טָאה גנונעקרענַא סלַא .דנַאל ןיא קיירטסדייצילַאּפ

 .ײטרַאּפ רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציװ ןופ

 טלַאהגיא טיגײװ א ןזַארפ דס ַא -- םַארגָארּפ עיצקורטסגָאקער יד

 טינ, יװ ןרָאװעג ןגָארטעגרעטנוא זיא םַארגָארּפ-עיצקורטסנַאקער יד

 זיא סע ןעוו זיא סָאװ ןַאלּפ רעטסוויטקורטסנָאק ןוא רעטסלופ רעד זיולב

 סָאװ םַארגָארּפ עקיצנייא יד ךיוא רָאנ ,דנַאל םעד ןיא ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאפ

 -ןדירפ ַא ףיוא קלאפ ןופ ןבעל סָאד ןעיוברעביא ןופ ןגארפ עלַא טרעפטנעראפ

 ."עזַאב

 ןופ םַאנסיוא ןטימ .ןולַאב רענעזָאלבעגפיוא ןַא ןעוועג זיא םַארגָארּפ יד

 ןקידנוטש-טכַא ןַא רַאפ ,טינש-ןיול ןגעג יװ ,ןעגנורעדָאפ עטערקנָאק רָאּפ ַא

 -גנוקיטיגרַאפ ןרעדָאפ ,רעדניק ןופ טעברַא יד ןעקנערשַאב ,גָאט-טעברַא

 -נָאק עצנַאג יד טָאה ,טרָאס םעד ןופ ךָאנ ןוא ןלַאפ-קילנמוא ןיא ןצעזעג

 יד ןופ טקנוּפ ןלַאטנעמַאדנופ ןייא ןייק טַאהעג טינ םַארגָארּפ עוויטקורטס

 רעכלעוו ןופ ,גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא ןופ .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןטיונ

 .ל ווֶא .פ .א רעד ןופ םַארנָארּפ יד ליוו ,עּפָאריײא ןיא טסואוועג ןיוש טָאה ןעמ

 | .ןרעה טינ

 עיצַאזילַאנָאיצַאנ יד ןרעדָאפ סָאװ רעטעברַא יד וצ ?כעקעל-רעקוצ ַא יו

 ,.ג .ד .א ףַארגעלעט ,ןָאפעלעט ,ןענַאב יו ,ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע עֶלַא ןופ

 גנוריגער יד זַא ,םעד ןגעוו טקנוּפ ןטפַאהלּפענ ַא טנַאמרַאפ םַארגָארּפ יד טָאה
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 גנוראפרעד יד .ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע ןרילוגער רעדָא ןביירטַאב לָאז

 יד .גנורילונער ןימ אזַא ןופ ןעניוועג ןטסילאטיּפַאק יד רָאנ זַא ,ןזיווַאב טָאה

 ,ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ ןעלטימ-ץוש רָאנ ןענייז ןטפַאשרעּפרעקדעיצַאלוגער עלַא

 ןוא עטסעפ-ןזייא עטלַא ייווצ יד טנָאמרַאפ ךיוא טָאה םַארנָארּפ יד

 -ימיא יד ןלעטשּפָא : םזיסרעּפמָאג םעד ןופ ןעגנורעדָאפ ענעטלַאהעגסיוא

 .קיטילָאּפ-רעטעברַא עקידנעטשטסבלעז ןייק ןריפ טינ ןוא עיצַארג

 טײקליאורמוא רעטעברַא ןעמַאצ ןצ ץנערעפנָאק ַא טפור ןָאסליװ

 טייקיאורמוא ןוא דלודעגמוא-רעטעברַא ןופ םינמיס עטרעסערגרַאפ יד

 סָאװ ץנערעפנַאק ַא ןרינַאלּפ וצ גנורינער-ןָאסליװ רעד ןעננואווצעג ןבָאה

 ןשיווצ עיצַארעּפָאָאק עטפַאהרעיוד ןוא עקיטכירפיוא ןַא, ןטעברַאסיוא לָאז

 ,ןטָארטעגניירַא טינ ךָאנ זיא םיזירק-המחלמ-ךָאנ רעד ."טעברַא ןוא לאטיּפאק

 רעטעברַא יד ןענעפטַאװטנַא וצ טכוזעג רעבירעד טָאה גנורינער-ןָאס?יװ יד

 סָאװ לטימ רעטלַא רעד .ייז רַאפ קיטסנינ ךָאנ זיא ענַאל יד ןעוו טייצ ןיא

 יד ןשיווצ ןדירפ ןטלַאחוצפיוא ?קעטש-רעביוצ ַא רַאפ ןטכַארטַאב ןלַארעביל

 -ננישַאװ ןיא ןרָאװעג ןפוראבנייא זיא ,םידדצ עֶלַא ןופ ץנערעפנָאק ַא ,ןסַאלק

 ןטימ ןיא ןעמוקעג זיא ףֹור רעד ,בנא .1919 ,ןט6 םעד רעבָאטקָא ףיוא ןָאט

 ןיא עיזאושזרוב יד טרימרַאלַא טָאה סָאװ ,ןָאטסָאב ןיא קיירטס-ייצילַאּפ םעד

 .סָאמ רעניילק ןייק טינ

 -רַאפ 17 ןופ ןענַאטשַאב זיא ץנערעפנָאס עלעירטסודניא עלַאנָאיצַאנ יד

 -רָאפ 21 ןוא סנָאינוי ןופ 19 ,סעיצַאזינַאנרָא עשיטסילַאטיּפַאק ןופ רעטערט

 םוקילבוּפ "ןלַארטיינ , ןופ רעטערטרַאפ יד ןשיווצ ."םוקילבוּפ , ןופ רעייטש
 ןַאשזד רעננוי רעד יוװ ,טייללטנעשזד עשיאיײיטרַאּפמוא עכלעזַא ןעוועג ןענייז

 -לָאטש ןופ טּפיוה ,ירענ .חה טרעבלע ,רעבעגטעברַא רעסיורנ ַא ,רעלעפקַאר .ד
 -לָאטש יד ןגעג רעדרעמ טימ ןעײמרַא טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,טסָארט

 -ךַאשט ,5 סַאמָאט ,טנַאלוקעּפס טירטס-לָאװ ַא ,ךורַאב דרַאנרעב ,רעקיירטס

 םעד ןופ עכעלטע ךָאנ ןוא טַאקָאװדַא-עיצַארָאּפרָאס טירטס-לָאװ ַא,ןריוב

 ןיא ץנערעפנָאק רעד ןֹופ גנַאגסיוא רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ּפיט

 רעריפ-ןָאינוי עקירעביא יד ןוא סרעּפמָאנ רעבָא ,רעירפ ןופ ןסָאלשַאב ןעוועג

 ןוא ץנערעפנָאק רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,קידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז ןבָאה

 -ילַארטיינ ןוא טײקשיאיײטרַאּפמוא ןופ לעטשנָא םעד טרעפילעג ריא טימרעד
 ןוא גייט קיימ ,ןירנ םאיליוו ןעוועג זיא רעיײטשרָאפ-ןָאינוי יד ןשיווצ .טעט
 ןטסינישַאמ רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאטסנַאשזד .ה םַאיליװ ?טסילַאיצַאס, רעד

 | .(םטסינישַאמ ווא ןָאשיײאיסָאסַא רעטײמָאגלַאמַא) ןָאינוי
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 ןקידנרעקַאלפ ַא ןופ טנורגרעטניה ַא ןיא טנפעעג ךיז טָאה ץנערעּכנָאק יד

 -ןליוק יד ,קיירטס ןיא ןעוועג ןענייז רעטעברַא-לָאטש יד .ףמַאק-רעטעברַא

 ןסַאמ ןכָארבעגנסיױוא ןענייז דנַאל ןרעביא .קיירטס ַא וצ טנעָאנ ,רעבערג

 יַּפִא יד ןופ ןטייק יד ןכָארבעג ןבָאה רעטעברַא .סקיירטס ?עכעלצעזעגמוא ,

 רעביא ןוא ןעגנַאהעגנָא ייז ףיוא ןבָאה רעריפ-ןָאינוי ערעייז סָאװ ןכַאמ

 .סקיירטס ןיא סיױרַא ּפעק ערעייז

 ירעג .ןזיוװעגסױרַא לענש ךיז טָאה עיצַאוטיס רעד ןופ טייקכעלרעכעל יד

 סָאװ רעקיירטפ ןדרָאמ וצ ןעײמרַא ענייז טקיש ןוא םוקילבוּפ סָאד טערטרַאפ

 סעלומרָאפ עקידלדיירד ייר ַא ךָאנ .טריזינַאגרָא ןייז וצ טכער םעד רַאפ ןפמעק

 --- ןעגנולדנַאהרַאפ עוויטקעלָאק רַאפ גנומיטשוצ ַא יו ןשטייט ךיז ןלָאז סָאװ

 "םוקילבוּפ , ןופ ןוא רעמַאק-לדנַאה ןופ ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ סעלומרָאפ

 ןזָאלרַאפ רעבָאטקָא ןטס29 םעד רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה --- ןזיוועגקירוצ ןבָאה

 ,ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה רעבעגטעברַא יד סָאװ סעלומרָאפ יד .ץנערעפנָאק יד

 טלַאמעד ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי-עינַאּפמָאק יד ןקיטסעפַאב וצ טליצעג ןבָאה

 (*.ןזייווַאב וצ ןביוהעגננָא ךיז

 -רעד ַא ןיא "םוקילבוּפ ןופ רעטערטרַאפ , יד ןבָאה רעטעּפש נָאט ַא

 -רָאפ ןבָאה ייז .ןסירענפיוא זיא ץנערעפנָאק יד סָאװ טרעיודַאב גנורעלק

 לָאז עכלעוו ,עיסימָאק עניילק ַא ןעמיטשַאב וצ טנעדיזערּפ םעד ןגָאלשעג

 רעדילגטימ ףניפ ןופ עיסימָאק יד ."ןעננואיושנָא ענעדיײשרַאּפ , ןטערטרַאפ

 .ןטייקיטיירטש עלעירטסודניא ןטכילש וצ ןַאלּפ א ןטעברַאסיוא ןפרַאד טעוו

 .ןרָאװעג טמיטשַאב טינ רעײטשרַאפ-ןָאינוי ןייק ןיוש זיא עיסימָאק רעד ןיא

 עיסימָאק יד .סרעּפמָאנ ,רעפלעהסיורַא ןעיירט ןייז טנידעגּפָא טָאה ןָאסליװ

 "יא ןיא סקיירטס זַא ,טקינייאעג ךיז טָאה "ןעננואיושנָא ענעדיישרַאפ , ןופ

 ,ןרעװ ןטָאברַאּפ ןלָאז רעטקַאראב וכעלטפאשלעזעג ןופ סעירטסוד

 ײךיז טקערט , םוקילבופ סָאד ןעמעװ רַאּפ
 יי

 .1919 ,29 רעבמעצעד ןגָארטעגנירַא עיסימָאק יד טָאה טכירַאב ַאזַא

 : טרעלקרעד עיסימָאק יד טָאה ייברעד
 טיוצ רעגנַאל ַא רַאפ זיא םוקילבוּפ סָאד זַא ,טקַאפ רערעכיז ַא זיא סע,

 רעטציא .רעבעגטעברַא עסיורג יד ןופ טכַאמ רעד ןגעוו קיאורמוא ןעוועג

 -רַאפ טריפעגנייא טַאהעג ןיוש סעמריפ 44 ןבָאה 1919 רעבמעטּפעפ ןיא (*

 ,עינַאּפמָאק-לָאטש םעהעלטעב יד ייז ןשיווצ ,סנָאינוי-עינַאּפמָאק ןופ ןעמרָאפ ענעריוש

 רעטסעװרַאה יד ,עינַאּפמָאק קירטקעלע לַארענעג ,יזריושוד וינ ןופ ליָא דרַאדנַאטס

 (.179 טייז ,.ל ווא .פ .א ,ןיוורָאל) .ךָאנ ןוא ץינַאּפמָאק ןישָאמ-םרָאפ
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 -ונַאגרָא-רעטעברַא עסיורג יד ןופ טכַאמ רעד רעביא קיאורמוא סע טרעוו
 ".ןדייב ןופ טפַאשרעה רעד ןופ ןרעוו טצישַאב ףרַאד טפַאשלעזעג יד .סעיצַאז
 (.179 טייז ,ךוב רעבלעז ,ןיוװרָאל)

 רעכעלטנפע רעד ןופ ןלעטשרַאפ טפרַאדַאב סע טָאה ענימ עמורפ יד-טָא

 ,עינייוליסנעּפ ןופ ןערטנעצ-לָאטש יד ןיא המחלמ עלעירטסודניא יד גנוניימ

 רעד רעכלעוו ןיא המחלמ א ,ןטַאטש ערעדנַא ןוא יָאניליא ,ַאנַאידניא ,ָאייהא

 ןייז רַאפ טפמעקענ טָאה סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט רעטסטקירדרעטנוא עמַאס

 .רעביור טירטס-לָאװ ןופ עּפורג רעטסקיטכעמ רעד ןנעג ןבעל
 -ּפַאש-ןאב יד ןעוו ,1919 ןיא םינּפ ןתמא ןייז ןזיוועג ךיוא טָאה ןָאסליװ

 בילוצ גנורעכעה-ןיול ַא ןופ גנורעדָאפ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא ןענייז רעטעברַא

 יד ףיוא ןפרָאװענפױרַא ךיז טָאה ןָאסליױו .תורקי ןקידנגײטשדץלַא םעד

 ןזיירּפ יד ןעגניירבוצרעטנורא ןַאלּפ ןייז ןיא םיא ןרעטש ייז זַא רעטעברַא
 םעד טימ קימיטשנייא ןעוועג ןענייז רעריפ-ןָאינוי יד .ןעלטימ-סנבעל ףיוא

 ןענייז ןוא גנורעדָאפ רעייז ייב ןבילבעג ןענייז רעטעברַא יד .,טנעדיזערּפ

 -נייא ?ענש טָאה ןָאסליוװ .רעריפ יד ןופ ּפעק יד רעביא קיירטס ןיא סױורַא
 ךַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד ןוא ץנערעפנָאק ַא ןפורַאב

 יד ןופ ןרָאװעג ןכָארבעג זיא קיירטס רעד .קירוצ רעטעברַא יד ןקיש ייז זַא

 .גנורעכעח-ןיול א ןָא ןעננַאנענקירוצ ןענייז רעטעברַא יד ןוא עטמאַאבדןָאינוי

 -עכַאּפע ןוא ןסיורנ םוצ ליּפשרָאפ ַא ןעוועג רָאנ זיא ףמַאק רעצרוק רעד

 םוצ ,רָאי ןבלעז םעד ןופ ףוס ןיא רעטעברַא-לָאטש יד ןופ ףמַאק ןקידנכַאמ

 ,פטַאיס ןיא קיירטס-לארענעג םוצ ןוא רעבערג-ןליוק יד ןופ קיירטס-לארענעג

 יד ןופ רענַאב ןפיט םעד ןוא טײקנסָאלשטנַא יד טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ

 עסיורג יירד יד .ןטסילַאטיּפַאק יד ןנעג ףמַאק ַא ןעמענוצפיוא רעטעברַא

 ענעדיישטנַא יד טרירטסנַאמעד לָאמַאכָאנ ןבָאה ןעננוטערטסיורא-רעטעברַא

 וצ סיוא טמוק רעטעברַא ןעוו טנַָאמרַאפ טפַאשרעריפ עטכער ַא סָאװ עלָאר

 יד ןנעג קיטייצכיילנ ןוא גנורינער רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןנענ ןפמעק

 ,ןטניה ןופ ןריסַאטַא עכלעוו ,רעריפ ענעפורעגיוזַא ענעגנייא

 סיירטסילָאטש םעד רַאפ עינטֿפמַאס 8 ןָט טבייה רעטסָאפ .ד סָאיליוװ

 ןטשרעטנוא םעד ףיוא ןענופעג לָאמעלַא ךיז ןבָאה רעטעברַא-לָאטש יד
 דעטײמַאגלַאמַא יד טָאה קירוצ ןרָאי טימ .רעטייל ןשימָאנַאקע ןופ לּפַאטש

 ןכוזרַאפ ךס ַא טכַאמעג רעטעברַא ךעלב ןוא לָאטש ,ןזייא ןופ ןָאשיײאיסָאסַא
 ךעטסמוָאה ןיא קיירטס ךעקיטולב רעד .עירטסודניא-לָאטש יד ןריזינַאנרָא וצ
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 טלדנַאװרַאפ ןָאינוי יד זיא רעטעּפש .,ןכוזרַאפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 ןיא רעטעברַא עטסטריציפילַאװק עמַאס יד ןופ עיצַאזינַאנרָא רעד ןיא ןרָאװעג
 טריפעגנכרוד טָאה ןַאנרָאמ .ּפ .שזד ןעוו ,1901 ןיא .עירטסודניא-לָאטש רעד

 -ַאנלַאמַא יד טָאה ,סעינַאּפמַאק-לָאטש עסיורג עכעלטע ןופ גנוקינייארַאפ יד
 ריא .עירטסודניא רעד ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא דעטיימ
 .ןעגנומענרעטנוא עניילק ןיא ןענופענ ךיז טָאה טפַאשרעדילגטימ

 .רָעטסָאפ ,ז םַאיליוװ

 ןעוועג זיא רעטעברַא-לָאטש יד ןריזינַאגרָא וצ טייצ עטסקיטסניג יד

 .גנוריפ-נירק ןופ ןייבנקור רעד זיא לָאטש .ןרָאי-המחלמ יד ןיא ךעלריטַאנ

 -ילַארַאּפ וצ ןביולרעד ךיז טנעקעג טינ ןטלָאװ טסָארט-?ָאטש רעד ןוא ןָאסליװ

 ,ןענַאסליװ ןכָארּפשרַאפ טָאה סרעּפמָאנ רעבָא .עירטסודניא-לָאטש יד ןריז

 -רעד וצ טינ טכילפ רעשיטָאירטַאּפ ריא רַאפ ןטלַאה טעוװ .9 ווא .פ .א יד זַא

 עטריזינַאגרָא יד .טריפענכרוד יירט טכילפ ןייז טָאה ןוא סקיירטס ןייק ןזָאל

 -לָאטש יד ןריזיגַאגרָא וצ ןבייהענפיוא טינ רעגניפ א טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא
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 קיטסניג שינעטשארטס ןעװעג ןיא סָאד ןעוו דָאירעּפ םענעי ןיא רעטעברַא

 .גיז ַא טימ טרעכיזעג ןוא

 טָאה סָאװ רעוט עּפורנ עניילק א ןעוועג רעבָא זיא ,? ווָא ,פ ,א רעד ןיא

 רעד ןופ לַאזקיש םעד ןוא רעטעברַא-לָאטש יד ןופ ענַאל יד טפנרע ןעמונעג

 עמַאס רעד .עוויסערנָארּפ יד ןפורעג ןעמ טָאה רעוט יד ,גנונעװַאב-רעטעברַא

 .ז םַאיליװ ןעוועג זיא רעטסשיטנַאטילימ ןוא רעטסקיאייפ ,רעטסשיגרענע
 .רעטסָאפ

 -עדעפ רעגַאקיש רעד ןיא רעוט-ןאינוי עּפודג ַא ןופ טציטשעגנ ,רעטסָאפ

 ,גנוגעװַאב רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רעטנעצ ַא טלָאמעד ,רָאבייל ווִא ןָאשייר

 יד ןיא רעטעברַא יד ןופ ףמַאק םעד ןוא עיצַאזינַאנרַא יד טריפענכרוד טָאה

 סָאװ ןכַאפ ענעדיישרַאפ יד ףיוא טקוקענ טינ .ָאגַאקיש ןופ רעזייה-טכַאלש

 -ינַאנרָא וצ ןעגנולעג ןרעטסָאפ זיא ,עירטסודניא-שיילפ רעד ןיא ךיז ןעניפעג

 ןיא קיירטס-לארענעגנ ןיא ןָאינוי רעלעירטסודניא ןַא ןיא רעטעברַא עלַא ןריז

 רעד טימ ןעלדנַאהרַאפ טזומעג ןבָאה סעינַאּפמָאק-שיילפ עקיטכעמ יד ,6
 טָאה עירטסודניא-שיילפ רעד ןופ .ןעגנורעדַאפ עריא ןבעגכָאנ ןוא ןָאינוי
 .עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא עינַאּפמַאק רעד ףיוא ןטעברַא ןעמונעג רעטסָאפ

 רעד ןיא עיצולַאזער ַא טריפעגכרוד רעטסָאפ טָאה 191// לירּפַא ןיא
 רעד ןגעװ ץנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנ ַא ןטלַאהוצּפָא עיצַארעדעּפ רעגַאקיש
 ןיא ןעמוקרָאפ טעװ רָאפנעמַאזוצ .? ֹווִא .פ .א רעד ןעוו עירטסודניא-לָאטש
 ןיא , ווָא .פ .א רעד ןֹופ ליסנואק וויטוקעזקע רעד .רָאי ןבלעז ןופ ינוי
 ןטלַאהענּפָא זיא ץנערעפנָאק יד רעבָא ,טמיטשעננייא וצרעד טָאה ןָאטגנישַאװ
 סרעּפמָאג .רעטעּפש ןכָאװ רָאנ רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ ףױלרַאפ ןיא טינ ןרָאװעג
 ןטלַאהענּפָא טרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד ןענַאװ זיב ןניוצעג ןוא ןגיוצעג טָאה
 .טסוגיוא ןיא ןרָאװענ

 רעטעברַא לָשטש ףיוא ןעגנוטטצעגפיורַא םזינָאיוויידַאפ

 ןֵא ןבייהוצנֶא גַאלשרָאפ סרעטסָאפ ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד
 ,עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא רעטעברַא יד ןשיװצ עינַאּפמַאקדעיצַאזיגַאגרָא
 ןענייז סָאװ סנָאינוי 24 יד ןֹופ רעייטשרָאפ טימ עטימָאק עלַאנָאיצַאנ ַא
 -עג טלעטשעגנעמאזוצ זיא עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא טריסערעטניארַאפ
 ןוא רעציזרָאפ ןרָאװעג זיא סרעּפמָאנ .עינַאּפמַאק רעד טימ ןריפוצנָא ןרָאװ
 ,ריסַאק-רַאטערקעס ,רעטסָאפ

 -דךיירט רעד ןופ קילנמוא רעטלַא רעד זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןיוש
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 ןעוועג זיא ןעמעלַא רַאפ .סיורג רעלופ ןיא ןכַארקעגסױרַא גנונעװַאב ןָאינוי
 םעד -- טנַאניג ןשיטסילַאטיּפַאק ןטססיטכעמ םעד ןגעג ףמַאק ַא זַא ,רָאלק
 -לָאטש עלַא ןעוו טלָאמעד רָאנ ךיירגלָאפרעד ןייז ןעק --- טסָארט-לָאטש

 ,ןָאינוי רעלעירטסודניא רעקרַאטש ןייא ןיא ןרעוו טריזינַאנרָא ןלעװ רעטעברַא
 רעדעי ןעניז ןיא טָאהעג ןבָאה סנָאינוי 24 יד ןופ עטמאַאב עכיוה יד רעבָא
 יד ןופ רעלאצ-סויד ןעניוועג טלָאװעג ןבָאה ייז .ןסערעטניא ענענייא ענייז

 יד ןלייטוצנייא ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא ןליוו סרעטסָאפ ןנעג .רעטעברַא-לָאטש

 יד .ךַאפ ןוא גייצעג טיול סנָאינוי ערעדנוזַאב 24 יד ןיא רעדילנטימ עיינ
 ךיוא ױזַא ןוא עטימָאק רענײמעגלַא רעד ןופ ןרעוו טריפעגנ לָאז עינַאּפמַאק

 -רַא עטריציפילַאװק-בלַאה יד .ןרעוו ןפורעגסיורַא טעוװ רע ןעוו קיירטס רעד
 ןלָאז ,ןטסינישַאמ טימ גנורירַאב ןיא ןזיא גנוקיטפעשאב סנעמעוו רעטעכ
 -=- - ךעלב וצ תוכייש א ןבָאה עכלעוו יד ,ןָאינוי-ןטסינישַאמ רעד וצ ןעגנַאלַאב

 .וװ .זַא .א ,ןָאינוי סרעכעלב רעד וצ

 רעד ןופ טייקכַאוװש עלַאטנעמַאדנופ עטשרע יד ןעוועג זיא סולשַאב רעד
 וצנַאנ םעד ןבָארגרעטנוא וצ טריפעג רע טָאה רעטעּפש .עינַאּפמַאק רעצנַאג

 -מַאק רעד רַאפ ןַאלּפ ןלעיצנַאניפ ַא טלעטשענוצ טָאה רעטסָאפ ןעוו .ףמַאק
 רעדעי ןענייז סנָאינוי 24 יד ןופ רעריפ יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה עינַאּפ
 ,טעברַא רעלַאסָאלַאק רעד רַאפ רַאלַָאד טרעדנוה עצנַאג ןרינגיסַא וצ טיירנ
 רַאלָאד טרעדנוה 24 טימ .סַאּפש רעקירעיורט א ןעוועג זיא רעטרעדנוה רעד
 רעטרעדנוה ןריזינַאנרַא וצ עינַאּפמַאק ַא ןיא ןרָאפרַאפ טינ טייוו ןעמ ןעק
 .רעטעברַא רעטנזיוט

 סנָאינוי 24 יד ןופ רעריפ יד זַא ,בייהנָא עמַאס ןופ ןעוועג רָאלק זיא סע

 ןוא רעסיורג רעד ןיא ןיירַא ןטערט ייז ,ךַאז עצנַאנ יד טסנרע טינ ןעמענ

 ןענייז ןגעווטסעדנופ .,ןליוו רעייז ןגעג גנומענרעטנוא רעכעלטרָאװטנַארַאפ

 -רעד ַא ןייז וצ ןזייווסיורא ךיז טרָאפ לָאז גנומענרעטנוא יד ביוא ,טיירגנ ייז

 .רעדילגטימ עיינ ןיא קלח רעייז ןגירק וצ ,גלָאפ

 ןוא ,.? ווא .פ .א רעגַאקיש רעד ןופ טנעדיזערּפ ,קירטַאּפציפ ,רעטסָאפ

 קידנקוק טינ ,טעברַא רעד וצ שיגרענע ןעמונעג ךיז ןבָאה רעוט עּפורג ַא ךָאנ

 -ּפעס ןיא עינַאּפמַאק יד ןבייהוצנָא ןעננולעג זיא ייז ,ןטייקירעווש עלַא ףיוא

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טייצ עלופטרעוו ליפ ױזַא זיא לייוורעד .1918 רעבמעט

 טעברַא יד בייהנָא ןופ ןעקניירשַאב וצ ןעוועג זיא סולשַאב רעלעניגירַא רעד

 רעטסָאפ רעבָא ,ןעלטימ-טלעג ןיא ?גנַאמ בילוצ ,ָאגאקיש םורַא טנגעג םוצ

 .עירָאטירעטילַאטש רעצנַאג רעד ןיא עינַאּפמַאק יד טּפוטשעג טָאה

 ןעמונעגפיוא ןענייז ןרָאטַאזינַאגרָא עריא ןוא עטימאס עלַאנָאיצַאנ יד



 150 סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירטמַא ןופ עטניששג

 ןעננואימַאב עלַא .דיירפ רעטסערג רעד טימ רעטענברַא-לָאטש יד ןופ ןרָאװעג
 יד ןופ רעטעברַא יד ןטלַאהוצּפָא סעינַאּפמָאק-לָאטש יד ןופ רעעזפיוא יד ןֹופ
 "וצ ןבָאה ייז סָאװ טנעס עכעלטע יד ןליפַא .ןפלָאהעג טינ ןבָאה סגָאינוי

 ענעבילקעגנָא יד .טקריוועג טינ ןבָאה ןפאלקש עלעירטסודניא ערעייז ןפרָאװעג

 -ַאב עכעלשטנעמ ןפמעקוצסיוא רעטעברַא יד ןופ גנַארד רעד ןוא טייקרעטיב

 ךוב ןייז ןיא רעטסָאפ רבח .ךַאלפרעביוא םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןעגנוגניד

 -סורַא זיא קיירטס רעד רעדייא זַא ןָא טיג ערעל ןייז ןוא סיירטסילָאטש רעד

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רעטעברַא ןָאילימ לטרעפ 8 ןיוש ןבָאה ןרָאװעג ןפורעג

 .עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ סנָאינוי עקידנפערטַאב יד

 ןקור ןיא רעסעמ ַא טימ רעטעברַאילָשטש יד ןבעג ןצ ןכוזרַאֿפ עטשרע יד

 ןעננורעטש ןָא ןעגנַאנעגננָא טינ זיא טעברַא-עיצַאזינַאנרַא עשירעביפ יד
 עטמַאַאב יד ןבָאה ,1919 יַאמ ,טעברַא רעד ןופ ןטימ ןיא .טַאררַאפ ןָא ןוא
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ לייט ַא --- ןָאשיײאיסָאסַא דעטיײמַאנלַאמַא רעד ןופ
 ןופ טנעדיזערּפ ,ירעג רעטכיר וצ טעדנעווענ ןייֵלַא גנולצולּפ ךיז --- עטימָאק
 ךָאנ קיירטס םעד ןסיירוצפיוא טליצעג טָאה סָאװ ווירב ַא טימ ,טסָארטילָאטש
 דעטיימַאנלַאמא יד ןבָאה ווירב םעד ןיא .ןרָאװעג ןפורענסיױרַא זיא רע רעדייא
 ךיז טָאה טלעוו רעלעירטסודניא רעד ןיא, זַא ןירעג ןסיוו טזָאלעג עטמאַאב

 יד זיא רעבירעד ןוא טנעמעלע רעקידנרעטשעצ רעטסנרע ןַא ןזיוַאב טציא

 וצ ןעלטימ עֶלַא ןדנעוואוצנָא רענריב עטוג עלַא ןופ טכילפ עשיטָאירטַאּפ
 זיא ווירב ןטפַאהלקע םעד ןופ ץיּפש רעד ."ורמוא ןופ עילַאװכ יד ןעמַאצ

 דעטיײמַאנלַאמַא רעד ןופ עטימָאק ַא טימ ןעז ךיז לָאז ירענ זַא ,עטיב ַא ןעוועג
 .רעטעברַא ךעלב ןוא לָאטש ,ןזייא ןופ ןָאשיײאיסָאסַא

 ןכעלנעמ ַא רַאפ רעטעברַא-לָאטש טייהרעמ יד ןפיוקרַאפ וצ ערווענַאמ יִד
 .ןעגנולעג טינ עטמאַאב דעטיײמַאנלַאמא יד זיא עּפורג רעייז רַאפ ןזניל ּפָאט
 טינ טלַאה עיצַארָאּפרָאק ןייז זַא ךעלפעה טינ רָאנ טרעפטנעעג ייז טָאה ירעג

 םעד ןיא טביולנ עיצַארָאּפרָאק ןייז .רעריפ-ןָאינוי טימ ךיז ןפערט ןופ
 רעדנַא ןייק ןבילבעג טינ זיא עטמאַאב דעטיײמַאגלַאמַא יד רַאפ ,ּפַאש םענעּפָא
 .עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ ןייטש רעטייוו יו געווסיוא

 ןבייהעגנָא ןייֵלַא סרעּפמָאנ טָאה ,עטמאַאב דעטײמַאגלַאמַא יד ךָאנ
 טזומעג טָאה עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ּפָאק רעד ,קיטש עליופ ןעוװַארּפ
 טָאה רע .סיפ עטלַאק ןנָארקעג טָאה רע רעדָא זיוה ןּפייוו ןופ קנואוו ַא ןגירק
 -ָאב טימרעד ןוא עטימָאק רֶעלָאנָאיצַאנ רעד ןופ רֶעציזרָאפ סלָא טרינגיזער
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 -טרָאװטנַארַאפ ןוא טייקטנעָאנ רעֶלעיציפָא רעד ןופ טעברַא עצנַאג יד טביור
 םעד ןגעג טלעטשענ ךיוא ךיז טָאה סרעּפמָאנ ,? ווָא .פ .א רעד ןופ טייקכעל
 רעטעברַא-לָאטש יד ןפורוצסיורַא עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ סולשַאב
 טגַאזטנַא וליפַא ךיז טָאה סרעּפמָאנ .רעבָאטקָא ןטשרע םעד קיירטס ןיא
 .עטימָאק רעד ןופ ןעננולדנַאהרַאפ יד ןיא ןעמענוצלייטנָא

 קיירטס םוצ ךיז ןטיירג ןטַאנגַאמ-לָאטש

 עטניילרַאפ טימ ןענַאטשעג טינ לייוורעד ןענייז ןטַאננַאמ-לָאטש יד

 ןבייהעגנָא ייז ןבָאה גנונעװַאב רעד ןופ טייקטסנרע יד קידנעעזרעד .,טנעה

 רעטנזיוט .רעדילנטימ-ןָאינוי עוויטקַא יד ןנעג ןעגנונלָאפרַאפ ןופ עינַאּפמַאק ַא

 ןבָאה ענעפרָאװענסיױרַא יד .ןקירבַאפ יד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגנסױרַא ןענייז

 -עננָא ייז רַאפ ךיז ןלָאז עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד ןוא סנָאינוי יד זַא טרעדָאפעג

 ףוס ַא ןכַאמ טזומעג טָאה עטימָאק יד ,ףמַאק םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה ייז .ןעמ

 ןנָאלשעג טָאה עדנוטש יד .ךעלנערטרעדמוא ןרָאװעג זיא סָאװ ענַאל רעד וצ

 עינַאּפמַאק יד ןבענפיוא ןצנַאגניא רעדָא ףמַאק םענעפָא ןיא ןטערטוצסיױורַא

 .רעירפ יו דנַאטשוצ ןרענרע ןַא ןיא רעטעברַא יד ןזָאלרעביא ןוא

 עיינ יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןרָאװעג ןפוררַאפ זיא 1919 ,28 יַאמ ןיא |

 ןענייז רעטרע יד ןופ רעוט 888 .עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 -רַא יד .עיצקַא עקידלַאב טרעדָאפעג ,שטנעמ ןייא יװ ,ןבָאה ייז .ןעמוקעג
 טינ רעננעל ייז ןעק ןעמ ,ןדלָאמענ ייז ןבָאה ,קיירטס א ףיוא ןעײטשַאב רעטעב

 "ןָאינוי עיינ גָאט ןרעי סױרַא ןפראו סעינַאּפמָאק-לָאטש יד ,ןטלַאהנייא

 .ןרעוו טנײלענּפָא טינ רעטייוו ןעק ףמַאק רעד .רעדילגטימ

 ןבייהוצנא עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד טקיטכעמלופַאב טָאה גנוטַארַאב יד

 ןיא גנורעכעה ַא ןרעדָאפ ןוא סעינַאּפמָאק-לָאטש יד טימ ןעננולדנַאהרַאפ

 .ננונעקרענָא-ןָאינוי ןוא ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב ,ןדנוטש ערעצריק ,ןיול

 ןסרעּפמָאנ טימ עטימַאק ערענעלק ַא ןבילקעגסיוא טָאה עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד
 .ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןבייהוצנָא ץיּפש רעד ןיא

 -שינַאקירעמַא-טכע ןוא ןלעדייא ,םענייש ַא ןבירשעגנָא טָאה סרעּפמָאנ

 .טסָארט-לָאטש ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ ץרַאה סָאד ןריר וצ ווירב ןשיטָאירטַאּפ

 ןרעסעבראפ וצ ןכוז , רעטעברַא-לָאטש יד זַא ,ןירעג טנַאמרעד טָאה סרעּפמָאג

 ערענָאיצולָאװער טימ טינ ,גנוסידנעטשראפ רעשינַאקירעמַא טימ ענַאל רעייז

 .םיא טָאה רע ."שינערעקרעביא ןַא ןופ גנוריפנייא רעד טימ רעדָא ןדָאטעמ

 ןוא רעבעגטעברַא ןופ ןכוזרַאפ יד ןיא ןביולנ רימ , זַא ,ןסיוו טזָאלעג רעטייוו

 | ;.ׁשיִט ַא םורַא ןעמַאזוצ ןציז וצ רעטעֶברַא
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 זיא ווירב רעד ,רעפטנע ןייק ןסרעּפמָאנ טקניישעג טינ וליפַא טָאה ירעג

 -רַאפ ןטַאננַאמ-לָאטש יד ןבָאה קיטייצכיילג .ןרָאװעג טרירָאנגיא ןצנַאגניא

 יד ,רעדילגטימ-ןָאינוי יד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד טקראטשרַאפ ןוא טרעסערג

 ' ,טעטיצירטקעלע טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא טפול

 קיירטסילַארעגעג רַאְפ ןעמיטש טנעבָארפ 98

 טָאה סָאװ ,גנוטַארַאב א ךָאנ ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא ילוי ןטס20 םעד

 -םודנערעפער ַא וצ ייז ןלעטשוצ ןוא ןעגנורעדָאפ ןטעברַאוצסיױא ןסָאלשַאב

 ןענייז ןעגנורעדָאפ יד .רעטעברַא-לָאטש עטריזינַאנרַא יד ןופ גנומיטשּפָא

 ,גָאט-טעברַא ןקידנוטשי-טכַא םעד ןופ גנוריפנייא יד יו ,עקיסעמ רעייז ןעוועג

 גנופַאשּפָא ,גנורעכעה-ןיול ,ענעמס-טעברַא רעקידנוטש-24 ַא ןופ גנופַאשּפָא יד

 -סיורַא ךיוא ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד .ןכיילג סָאד ןוא סנָאינוי-עינַאּפמָאק ןופ

 רעטסָאפ רעכלעוו ןגעג ,"םעטסיס ףָא-קעשט , רעד ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשענ

 רעבענטעברַא רעד ואוו םעטסיס יד זיא "הָא-קעשט ,) טפמעקעג קרַאטש טָאה

 רעד וצ ןעגנולָאצ עקיסעמלגער יד ןיול סרעטעברַא םעד ןופ רעטנורַא טמענ

 .(ןָאיגוי
 רַאֿפ טייהרעמ עלַאסָאלַאק ַא ןבעגענ טָאה גנומיטשּפָא-םודנערעפער יד

 טגנָאזעגסיורא ךיז ןבָאה רעדילנטימ יד ןופ טנעצָארּפ 98 .קיירטס ןקידלַאב ַא

 ,קימיטשנייא טמיטשעג ןבָאה ןטנגעג עצנַאג .קיירטס םעד רַאפ

 -דנַאהרַאפ ןיא ןטערטוצניירא ךוזרַאֿפ םענעגנולעגמוא ןטייווצ א ךָאנ
 טעטכיראב עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד טָאה ,סעינַאּפמָאס-לָאטש יד טימ ןעגנול
 טייקכעלדיימרַאפמוא רעד ןגנעוו ,? ווָא ,פ .א רעד ןופ ליסנואק וויטוקעזקע םוצ
 -אב טכירַאב םעד טָאה ליסנואק וויטוקעזקע רעד .קיירטסילַארענעג םעד ןופ
 לָאז רע ןענָאסליװ ןטעב וצ זיוה ןסייוו ןיא קעװַא זיא סרעּפמָאג .טקיטעטש
 ןוא טסָארט-?ָאטש םעד ,סנָאינוי יד ןשיווצ רעלטימרַאפ ַא יו ןשימניײרַא ךיז
 ,ןענָאסליװ טנָאזעג טָאה סרעּפמָאנ .סעינַאּפמָאק-לָאטש עסיורג עקירעביא יד
 גנוטַאראב ַא ןטלַאהוצּפָא טייהנגעלעג ַא זיא ןליוו רעטעברַא יד סָאװ ץלַא זַא
 ןוא ןירעג טימ ןעז וצ ךיז טנָאזעגוצ טָאה ןָאסליװ .רעבעגטעברַא יד טימ
 טָאה ןָאסליװ .רעריפ-ןָאינוי יד טימ ןפערט ךיז לָאז רע םיא טימ ןהנעטנייא
 לייוורעד טעוו ףור-קיירטס רעד זַא ,גנוכערּפשרַאפ יד ןגָארקעג ןוא טגנַאלרַאפ
 | ,ןרעוו ןטלַאהרַאפ

 טזָאלעגסױא ךיז טָאה ןסרעּפמאג ןופ טניירפ ןסיורג םוצ ךיז ןדנעוו סָאד
 | | | ,רעטעברַא-לָאטש יד רַאפ ּפַאלק ַא ןייז וצ
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 יד .טנעדיוערפ ןופ טרָאװ ַא טינ טרעה ןעמ ןוא רעבירָאפ זיא ךָאוװ ַא,

 סעינַאפמָאק יד .ךעלקערש ןענייז עירטסודניא-לָאמש רעד ןיא ןעגנוגנידַאב

 יד סיורַא ןפרָאו ייז ןוא ּפַאלק ןטשרע םעד ןופ טייקיטכיוו יד ןפיירגַאב

 ןלעוו ייז רעדָא ןריר ךיז ןזומ רעטעברַא יד .רעטנזיוט ליפ יד ןיא רעמעברַא

 ןטייז ,סצרצל טנייז ןוא קיירטס-לָאטש רָצֹר ,רעטסָאפ) ".ןרעוו טעטכינרַאפ
4) 

 רעצנַאנ רעד ןיא ןטָארטעגנירַא ןרעגמוא ןענייז סָאװ רעריפ-ןָאינוי יד
 - ןבָאה ןצרַאה ןיא .ענַאל רערעווש ַא רעייז ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עינַאּפמַאק
 זיא ןטערטקירוצ רעבָא ,ןטַאנגַאמ-לָאטש יד ןנעג ףמַאק ןייק טלָאװעג טינ ייז

 וצ ךוזרַאפ ַא ךָאנ רעבירעד טכַאמ עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד .טעּפש וצ ןעוועג

 עטימָאק עלעיצעּפס עצנַאג יד זיא רעבמעטּפעס ןטרעפ םעד .ןענָאסליװ ןעז
 -יזערּפ םוצ טדערעג ןוא זיוה ןסייוו ןיא ןעגנַאנעג ץיּפש ןיא ןסרעּפמָאג טימ
 : רעטָאפ ןעיירט ַא וצ יו טנעד

 טָאה --- טנעדיזערּפ םעד טגָאזעג רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה --- עטימָאק יד,

 ןענעדרָאוצנייא טסנרע טכוז ריא זַא גנורעלקרעד רעייא ףיוא טזָאלרַאפ ךיז

 ןופ ךיילגסיוא ןכעלדירפ ןוא ןטפַאהנרע ןַא וצ ןעגניירב ןוא ץנערעפנַאק ַא

 שינ רעטעברַא יד ןדיירוצניוא טציא זיב ןעגנולעג זיא זנוא .ךוסכס םעד

 גנַאל יו ןסיוו טינ רעבָא ןענעק רימ .קיירטס-לַארענעג ַא ןיא ןטערטוצסיורַא

 ?.ויז ןטלַאהוצּפָא ןעגנילעג טעוו זנוא ךָאנ

 רעטעברַאלָאטש ןגעג סיױרַא טערט ןָאסליװ

 -עלעט ַא ןטלַאהרעד עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד טָאה רעטעּפש געט ףניפ

 טינ זיא טנעדיזערּפ םעד זַא ,רָאטערקעפ סנַאסליװ ,יטלָאמָאט ןופ עמַארג

 עקינייא ,ןירעג ןוא סנַאינוי יד ןשיווצ ץנערעפנאק ַא ןענעדרָאוצנייא ןעגנולעג

 ןענָאסליװ טקישעג ןוא גנונעּפָאה רעייז ןרָאלרַאפ טינ ךָאנ ןבָאה רעריפ-ןָאינוי

 יטלָאמָאט רעבָא ,עגַאל רעד ןופ טייקטסנרע רעד ןגעוו עמַארגעלעט עטייווצ ַא

 .ןיינ ןקיבלעזמעד טימ טרעפטנעעג טָאה

 ןריפכרוד יו געווסיוא רעדנַא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד

 ץלַא ךַאנ ךיז טָאה סרעּפמָאנ .טפַאשרעדילנטימ רעד ןופ טַאדנַאמ םעד

 ןוא רעטסָאפ ןופ טריפעג עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד .קיירטס םעד ןנעג טרעוועג

 טָאה ,רעציזרָאפ ןופ ץַאלּפ סעסרעּפמָאנ ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,קירטעּפציפ

 םעד טמיטשַאב ךעלדנע טָאה עטימָאק יד. .קיירטס-?ַארענעג ַא וצ טּפוטשענ

 | .קײרטס-לַארענעג ןופ גָאט םעד רַאפ רעבמעטּפעס ןטס9
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 טסואווַאב זיא סע יו ךיילנ ,לברַא ןיא ןייטש 8 ןטלאהעג טָאה ןָאפליװ
 ןופ עמַארגעלעט א ןעמוקעננָא גנולצולּפ זיא סולשאב-קיירטס רעד ןרָאװעג
 ךָאנ זיב קיירטס םעד ןניײלוצּפָא טגנַאלרַאפ טנעדיזערּפ רעד זַא ,זיוה ןסייוו

 ןטסקעז םעד ףיוא טפוררַאפ רע סָאװ ץנערעפנָאק רעלעירטסודניא רעד
 ןלַאפעגרעטנורַא זיא עמַארגנעלעט יד זַא ,טביירש רעטסָאפ רבח .,רעבָאטקָא
 יד טאהעג טינ טָאה עכלעוו ,עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא רענוד ַא יו
 .טירש ַאזַא ןכַאמ וצ טעװענַאלּפ ןָאסליװ זַא גנונַא עטסעדנימ

 רעקרַאטש א טימ עמארגעלעט סנָאסליװ טקישענרעביא טָאה סרעּפמָאנ

 יו .ןרעו טליפעגסיוא לָאז גנאלרַאפ סטנעדיזערּפ םעד זַא עיצַאדנעמַאקער

 ןעמוקסיורַא טעוו ןָאסליװ זַא רעירפ טסואוועג סרעּפמָאנ טָאה ,סיוא טעז סע

 .נַאלשרָאפ אזַא טימ טונימ רעטצעל רעד ןיא

 -קיירטס יד טלעטש גַאלשרָאפ ןייז זַא ,טנכערעגסיוא טונ טָאה ןָאסליװ

 ןגײלוצּפָא גַאלשרָאפ ןייז ןעמענוצנָא טינ .ענַאל רערעווש ַא ןיא טפאשרעריפ

 טייהנגעלעג ַא טסָארט-לָאטש םעד ןוא גנורוגער רעד ןבעג טעװ קיירטס םעד
 רעד ןיא רעטעברַא ענעריובעג-דמערפ יד ,"רעדנעלסיוא, יד ןריקַאטַא וצ

 ןעמעננָא טינ וליפַא ןליוו ןוא קידהּפצוח ןענייז ייז זַא ,עירטסודניא-לָאטש

 ַא ןטרָאװאוצּפָא ןטַאטש עטקינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ ןַאלּפ ַא

 -לָאטש רעד טעוװ טָאנָאמ םעד ןופ ףיולרַאפ ןיא .,קיירטס רעייז טימ טַאנָאמ

 רעד ןופ לייט ַא .ןעגנוטיירברָאפ קיײרטס-ײטנַא ענייז ןביירט לייוורעד טסָאדט

 יד ןופ גנורעדָאפ יד רעבָא ,ןעלקַאװ ןעמונעג ךיז טָאה עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ

 : טביירש רעטסָאפ רבח .רעכעלגנירדוצ ןוא רעקרַאטש ןרָאװענ זיא רעטעברַא

 ךעלגעמ טעוו קיירטס רעד זַא ןרָאװעג טסואווַאב זיא סע יוװ לענש יוזַא,

 ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהעגּפָא רעטעברַא-לָאטש יד ןבָאה ,ןרעוו טגיילעגּפָא

 ןלעוו ייז זַא עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןסיוו טזָאלעג ןוא סנָאינוי ערעייז

 עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד ןדייס רעבמעטּפעס ןטס99 םעד טעברַא יד ןפרַאוװ ןיילַא
 .סעינַאּפמָאק-לָאטש וד ןופ סעיסעצנָאק ןגירק טעוו

 יד רעטנוא ןטַאנָאמ עגנַאל טרַאװעג קידלודעג ןבָאה רעטעברַא-לָאטש וד,
 ערעייז ןעמענוצפיוא טייהנגעלעג ַא ףיוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ ןעגנוזיײװנָא

 טמיטשעגּפָא ,סעיצַאזינַאגרָא ערעייז טיובעגפיוא ןבָאה ייז ןעוו .סעדווירק
 ערעייז ּפַאלק ןרעווש ַא ןעגנַאלרעד וצ טיירג ןענייז ןוא קיירטס ןופ גָאט םעד

 ייז ןלעוו ,רוד ַא ןיא לָאמניוא ךיז טכַאמ סָאװ טייהנגעלעג ַא ,רעקירדרעטנוא

 יד טָאהעג טונ ולופַא ןבָאה רעטעברַא יד .ןבעגפיוא םינ םייהנגעלעג יד
 -רַאפ ןָאסליוװ סָאװ ץנערעפנָאק עלעירטסודנוא יד זַא גנורעכוורַאפ עטסעדנימ

 ןופ טשרעהַאב ,ץנערעפנַאק ַא טעוװ סָאװ .עגַאל רעייז ןעמענפיוא טעוו טפור

 רעטעברַא יד ןבָאה עגַאל ַאזַא ןיא ? יז רַאפ ןָאט ,סרעלעפקַאר ןוא סירעג יד
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 ןענייז ןטנגעג עלַא טעמב ןופ .קיורטס םעד ןגיײלוצּפָא ןעמוטשוצ טנעקעג טונ
 םעד קיירטס ןיא ןײגסיױרַא ןלעוו רעטעברַא יד זַא ןעגנונרָאװ ןעמוקעגנָא
 ".לוופ ןוא קנער רעד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג ויא עגַאל יוד .גָאט ןממיטשַאב
 (.92-91 ןטייז ,קיירטס-לָאטש רעד ,רעטסָאפ)

 םעד טימ ןיינוצנָא ןסילשַאב טזומענ טָאה עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד

 טָאה עינַאּפמַאק-עיצַאזינַאנרָא יד סָאװ תוחוכ-רעטעברַא עקיטכעמ יד .קיירטס

 | .עיצקַא וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןפורענפיורַא

 רעקײרטס ןגעג עצעה עדליו ווא רעכערב-קיירטס ןופ ײזמרַא

 םעד רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעוט יד

 .רעטעברַא-לָאטש יד ןופ גנומיטש עקימַאלפ יד טצַאשענּפָא טוג ןבָאה קיירטס

 ,קיירטס ןיא סױרַא רעטעברַא-לָאטש 868,000 ןענייז גָאט ןטשרע םעד ןיא

 ןוא טעטש-לָאטש יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ רָארעט םעד ףיוא קידנקוק טינ

 ןליוו םענעלָאטש ַא טימ טלעזַאב ײמרַא-רעטעברַא עלַאסָאלָאק ַא ,ךעלטעטש

 .ןעגנורעדָאפ עטכערעג עריא רַאפ ףמאק םעד ןעניוועג וצ

 רעסיוא זַא ,ןענופעגסיוא דלַאב רעבָא טָאה רעקיירטס ײמרַא עסיורג יד

 ,ףמַאק ןיא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה יז ןעמעוו ןנעג ןטנַאגיג עשיטסילאטיּפַאק יד

 .טנייפ ןכעלרעניא ןקיטפינ ַא טימ ןָאט וצ יז טָאה

 ךיז ןבָאה ,טסָארט-לָאטש רעד סרעדנוזַאב ןוא ,סעינַאּפמָאק-לָאטש יד = |

 ןופ ײמרַא ןַא טריזיליבָאמ ךיוא ןבָאה ייז .ףמַאק םוצ טיירגעג גנַאל-ןכָאװ

 ןגיזַאב וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןעוו זיא סָאװ לָאצ עטסערג יד ,רעכערכ-קיירטס

 סרעגענ טנזיוט קיצרעפ ןופ רעקינייװ טינ זַא ,טצַאשענּפָא טָאה ןעמ .קיירטס א

 -רענענ לָאצ עקיזיר יד .ןערטנעצ-ל?ָאטש יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפמיא ןענייז

 סָאװ קיטילָאּפ רעכעלדנעש רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא רעכערבקיירטס

 יד ןגענ --- טציא ןביירט ןוא --- ןבירטעג ןבָאה סגנָאינוי ,? ווָא .פ ,א יד

 סעיצַאנימירקסיד ןוא םזיאָארק-םישזד טרָאפ רעטסנרע רעד ,רעטעברַא-רעגענ

 ןענייז סנָאינוי ליפ ןיא ,ןקירבַאפ ןיא ייז ןגעג ןרָאװעג טדנעוועגנָא ןענייז

 ,עגַאל ַא ןפַאשעג טָאה סָאד .ןרָאװעג ןעמונעגניירַא טינ רעטעברַא-רעגענ יד

 -רַא עסייוו וצ יורטוצמוא רעפיט ַא טשרעהעג טָאה סרעגענ יד ןשיווצ זַא

 ןבָאה ןרוטנעגַא-בעקס עקילייצמוא יד .סנָאינוי עסייוו יד וצ ןוא רעטעב

 סעקינשַאּפערָאה עצרַאוװש יד ןופ ליפענ םעד-טָא טצונעגנסיוא טנכייצעגסיוא

 יד ןפור רעטעברַא יד יװ ,"סערושטש , ײמרַא רעד ןיא טנַאּפשעגנייא יז ןוא

 ,רעכערבקיירטס עסייוו ןייק טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה סע ,רעכערבקיירטס
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 ןופ טיײקיּפעקלָאמש ןוא טייקיצרַאהגנע רעד בילוצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךיוא

 יד טָא ןריזינַאנרָא וצ טכוזעגנ טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,,? ווֶא .פ .א רעד

 .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןלייט ענענַאטשענּפָא
 -ולַאמרָאפ רעד ןָא .ךעלנעממוא ןעוועג זיא רעכערבקיירטס יד וצ ןדער

 ,סקיב ידד טשרעהענ ?לטעטש-לָאטש ןדעי ןיא טָאה דנַאטשוצ-נירק ןופ טעט

 ןרָאװשעגנייא ןבָאה סעינַאּפמָאק-לָאטש יד .עקניבוד יד ןוא סקיב-ןישַאמ יד

 ןבָאה רעקיירטס יד .ספירעשיטויּפעד רַאֿפ ןשטנעמ-טלעוורעטנוא תונחמ

 ןיא ןענעגענַאב ךיז טנעקעג טינ ,ןעגנולמַאזרַאפ ןייק ןטלַאהּפָא טנעקעג טינ

 -קיירטס עקיטעט יד ןופ ןעמייה יד .זיוה ןופ טנווֶא ןיא ןייגסױרַא רעדָא סָאג

 -רעדרעמ ןענייז סעילימאפ ערעייז ןוא טכַאנייב ןרָאװעג ןלַאפַאב ןענייז רעוט
 .ןרָאװעג ןכָארבעצ ץְלַא זיא זיוה ןיא קינייועניא .ןרָאװעג ןגָאלשעצ ךעל

 טיוט םוצ ןסָאשרעד רעדרעמ ענעננודעג יד ןבָאה ,אנַאידניא ,דנַאמעה ןיא
 טכַאמעג ןיא עקַאטַא יד .,רעקילדנעצ םעדנואוורַאפ ןוא רעקיירטס ףניפ
 : .ןטניה ןופ ןוא גנולצולּפ ןרָאװעג

 -וליבָאמ ןענייז עיצַאמרָאפניא ןופ ןרוטנעגַא עלַא ןוא ךריק יד ,עסערּפ יד

 ןבָאה ןערטנעצ-לָאטש יד ןיא םיחלג יד .רעקיירטס יד ןגעג ןרָאװעג טריז
 רַאפ ףמַאק םעד ןפורעגנָא טָאה עסערּפ יד .קיירטס םעד ןגענ טמערוטשעג
 עראבקנַאדמוא יד ןופ ךוזרַאפ רעשיטסיוװעשלָאב א ןעגנורעדַאפ עשימָאנָאקע
 רעייז ןרָאװעג זיא סָאװ דנַאל סָאד ןריקַאטַא וצ רעטעברַא ענעריובעג-דמערפ
 וצ קיירטס םעד ןכַאמ וצ טכוזעג עסערּפ יד טָאה קיטייצכיילג .םייה עטייווצ
 יד זַא ,נרובסטיּפ ןופ סעמַארגעלעט ןגיולפעג ןענייז דנַאנַאכָאנ .טלעג-ןיילק
 ,עיצַאוטיס עשיטירק ןייק ָאטינ זיא סע ןוא לַאמרָאנ ןטעברַא ןלימ-לָאטש
 ןרעביא ןסַאמ יד ןקיאורַאב וצ קיטקַאט עטנכערעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד
 זַא דלַאביוװ .רעטעברַא-לָאטש יד טימ עיטַאּפמיס טליפעג ןבָאה סָאװ ,דנַאל
 יד ןוא טינ קיירטס ןייק קיירטס רעד זיא לַאמרָאנ ןטעברַא ןלימ-לָאטש יד
 | .סעדווירק ןייק טינ ןבָאה רעטעברַא

 -ניפ טקישעג ןבָאה ןטנעדנַאּפסערָאק-גנוטיײצ יד זַא ,ךיז םייטשרַאפ
 -ירפ ןייא יו טקנעדענ ךוב םעד ןופ רעביירש רעד .סעמַארגעלעט עשירענ
 טכיראב רעשיפַארנעלעט א ןעגנוטייצ רעקרָאידוינ יד ןיא ןענישרעד זיא ןגרָאמ
 -לָאטש יד םורַא טכַאמעג ןבָאה ןטנעדנַאּפסערָאק ערעייז סָאװ רוט ַא ןופ
 ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה ןטנעדנַאּפסערָאק יד .גרובסטיּפ ןיא ןלימ
 זַא זייוואב רעטסעב רעד ,ךיור ַא טלקייקעג ךיז טָאה ןלימ יד ןופ יװ ןעזעג
 ,ךעלנייוועג יו ?ָאטש ןריצודָארּפ ייז ןוא רעטעברַא ןַארַאפ ןענייז קינייװעניא
 -םערּפ עטריצירבַאפ קיטש ַא רָאנ ןעוועג רוט רעד .זיא טייקכעלקריוו רעד ןיִא
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 ,טסואוועג ןבָאה ןטנעדנַאּפסערָאק יד .סעינַאּפמָאק-לָאטש יד רַאפ רוטנענַא
 ,םעינַאּפמָאק יד ןלעוװו ןלימ יד ןייגייברַאפ ןלעוו ייז סָאװ עדנוטש רעד ןיא זַא

 ןוא ןרענעשזניא ,טיילרָאפ יד ןופ ףליה רעד טימ טיירנעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ
 ןופ ןעז ךיז לָאז ךיור זַא סנוויוא עכעלטע גנַאג ןיא ןזָאל ,רעכערבקיירטס
 | .ןסיורד

 -ָאיצַאנ ןוא ןסָאר עלַא ןטָארטרַאפ ןענייז עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא

 םיֹורָט ןעגייז עלַא ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןטעטילַאנ
 -רעד ענענייא ןייז ןלעטשוצ ןעק ךוב םעד ןופ רעביירש רעד .קיירטס ןיא

 ,ָאלבעוּפ ןכוזַאב וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא קיירטפ םעד ךָאנ ךיילג .גנורַאפ

 סרעלעפקַאר ךיז טניפעג טרָאד ,רעטנעצ-לָאטש רעקיטכיוו ַא ,ָאדַארָאלָאק

 יד .רעטעברַא 26,000 ןטייצ עטונ ןיא טקיטפעשַאב סָאװ ,קירבַאפ-לָאטש

 טעברַא-ננוטיירנוצ ךס ַא טרָאד ןָאט וצ ןזיווַאב טינ טָאה עטימָאק עלַאנָאיצַאנ
 -ָאיצַאנ 82 טקיטפעשַאב ןענייז לימ רעד ןיא ,רעמ ךָאנ .טייסטייוו רעד בילוצ

 -לַאנָאסרעּפ רעד ןופ ןגָארקעג רעביירש רעד טָאה עיצַאמרָאפניא יד .ןטעטילַאנ
 ,קירבַאפ ןופ רעטעברַא עלַא יד .,רעטעברַא עיינ ןָא טלעטש סָאװ גנוליײטּפָא

 ןליפַא .רעבמעטּפעפ ןטס22 םעד טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא
 יד זיא ױזַא .קיירטס ןיא סױרַא ןענייז (ערעגניא יד) רעטכעוו יד ןופ לייט א
 ןופ ןפאלקש עלעירטסודניא יד ייב ןעוועג טילנעגנָא קיירטס ןרַאפ גנומיטש

 ,בַאװש ןוא רעלעפקַאר ,ירעג

 קײרטס-לַארעגעג םעד טכערב ףליה ןיא לגגַאמ ןוא רעריפראיווי ןופ טַאררטּפ

 עסערּפ רעד ןופ עצעה יד ןוא רָארעט רעד ,רעכערבקיירטס ײמרַא יד
 ןכָארבעג ןבָאה סָאװ ןרָאטסַאפ-טּפיוה יד ןעוועג טינ ןענייז ךריק רעד ןופ ןוא

 יד ,רעטעברַא-לָאטש רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןֹופ ףמַאק ןקידנעצנעלנ םעד

 םעד רַאפ ןוא קיירטס ןופ לַאפכרוד םעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ-טּפױה

 טינ -- 1998 -- טציא זיב ךָאנ זיא עירטסודניא-לָאטש יד סָאװ טקַאּפ

 עטמאַאב-טּפיוה יד ףיוא סרעדנוזַאב ,רעריפ-ןָאינוי יד ףיוא טלַאפ ,טריזינַאגרָא

 ןיט דנע ליטס ,ןָארייא ווא ןָאשיײאיסָאסַא דעטײמַאנלַאמא, רעד ןופ

 יד ןופ ףמַאק םעד ןטַאררַאפ טָאה סָאװ ,גייט קיימ רעבלעז רעד ."סרעקריָאװ

 -ַאנלַאמַא רעד ןיא טנעדיזערּפ ןעוועג זיא ,1984 רעמוז ,רעטעברַא-לָאטש

 .1919 ןיא דעטיימ

 24 יד ןופ ןטנעדיזערּפ-עציװ ןוא ןטנעדיזערּפ עקירעביא יד ןוא גייט

 םעדכָאנ ןבָאה ,ףמַאק ןייק טלָאװעג טינ טייצ עצנַאנ יד ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי



 23 סָאלק-רָעטעברַא ןשינַאקירַשמַא ןוֿפ טשכיׁשג

 סעיצוטיטסנַאק ערעייז טּפעלשענסױרַא ,ןכָארבענסיױא זיא קיירטס רעד יו
 וצ ףליהיקיירטס ןבענ עיצוטיטסנָאק רעד טיול טינ ןענעק ייז זַא ןזיוועג ןוא
 סעיצוטיטסנָאק עטסרעמ יד .רעטעברַא-לָאטש יד ,רעדילנטימ עיינ ערעייז

 טסיטכערַאב ןענייז רעדילנטימ זַא ןענערָאװַאב סנָאינוי ,? וװָא ,םפ ,א יד ןופ

 רעד ןיא טייקירעהעגנָא ןופ טייצ רעסיוועג א ךָאנ זיולב עציטש-קיירטס וצ
 ילָאטש יד .,רעגנעל לָאמַא ןוא רָאי ַא לָאמַא ,רָאי בלַאה ַא לָאמַא ,ןָאינוי

 גייט קיימ

 עכעלטע ןצנַאגניא סנָאינוי יד ןיא ןעוועג ןסָאלשעגנָא ןענייז רעטעברַא
 ןיא סע רעכלעוו ןופ טלסיירטענּפָא ךיז רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה .ןטַאנָאמ
 .סעילימאפ ערעייז ןוא רעקיירטס יד רַאפ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רעלעיצנַאניפ

 סנָאינוי 24 יד ןַא ,ןָא טזייוו רעטסָאפ רבח יוװ ,ןעמוקַאב ךיז טָאה סע
 -עגניירַא ןבָאה ייז .רעטעברַא-לָאטש יד ןופ ןטפעשעג רָאג טכַאמעג ןבָאה
 ןעמ טָאה עינַאּפמַאק רעד בילוצ --- טלעגיטירטנייא ךעלרעפניפ ןעמונ
 טרעדנוה עכעלטע ןופ --- טלעגיטירטנייא עכיוה יד ןופ טזָאלעגרעטנורַא
 ןיא עציטש יד ןבעג וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא רעטעברַא-לָאטש טנזיוט
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 -ןָאק יד טעטסעיַאמ ריא טימ טעכָאפעג עטמאַָאב יד ןבָאה קיירטס ןופ טייצ
 עציטשיקיירטס טָאברַאפ סָאװ ןוא טפַארק ןיא ןבילבעג זיא סָאװ עיצוטיטס
 | .רעדילנטימ עשירפ וצ

 רעכערבקײרטס ןעװ ןצ רעטעברַא טגניוב גײט ץימ

 רעד ןופ עטמאַאב יד .טַאררַאֿפ רעצנַאנ רעד ןעוועג טינ ךָאנ זיא סָאד |

 רעד ןיא רעטעברַא עטסטריציפילַאװק עמַאס יד טלייצ סָאװ ,דעטיײמַאגלַאמַא
 רעד ןעוו .ןכַאמּפִא סעינַאּפמָאק עכעלטע טימ טָאהעג טָאה ,עירטסודניא
 ןעזענ ןבָאה עטמאַאב-דעטיײמַאנלַאמַא יד ןוא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא קיירטס
 טנַאמרעד ךיז ייז ןבָאה ,ףמַאק ןקיטולב ןוא ןרעווש ַא רַאפ ןעייטש ייז זַא

 םעד טקורעגסיױרַא ןבָאה ייז .סעינַאּפמָאק-לָאטש יד טימ ןכַאמּפָא ערעייז ןָא

 ןענייז םיטַאבעלַאב טימ ןכַאמּפָא זַא ,עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ללכ ןטלַא

 קירוצ טקישענ ןבָאה ןוא טעטירַאדילַאס-רעטעברַא עראטנעמעלע יוװ רעקילייה

 -טינ יד ,עיינ יד ךיוא רָאנ ,רעדילנטימ עטלַא יד רָאנ טינ טעברַא רעד וצ
 -ינַאגרָא רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעמונעגניירַא ןבָאה ייז סָאװ ,עטריציפילאווק
 ןכערב וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה רעטעברא יד ואוו ןטרָאד .עינַאּפמַאק-עיצַאז
 ןופ סרעטרַאשט יד ןעמונענוצ רעריפ-דעטיימַאנלַאמַא יד ןבָאה קיירטס םעד

 .ןלַאקָאל יד

 ןיא טריפענכרוד דעטיײמַאגלַאמַא יד טָאה טירש ןשירעכערב-קיירטפ םעד
 רעדנַאלוװילק רעד ןעמוקעג זיא םעדכָאנ .טנגעג-ןואטסגנָאי ןטסקיטניװ םעד

 עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא רעריפ-קיירטס יד ןופ ןטסעטָארּפ עֶלַא .,טנגעג

 יו ןעזוצ טזומעג ןבָאה רעריפ-קיירטס יד .,ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג ןענייז
 .קיירטס םעד קידהּפצוח טכערב ?ייט רענענייא ןַא רעייז

 רעקיירטס ןפלעה ןצ טריזיליבָאמ טיג גנוגעװאב-רעטעברמא

 עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד טלעטשענפיונוצ ןבָאה סָאװ סנָאינוי 24 יד

 רע ביוא חכ רעקידלַאװג ַא ,רעדילגטימ ןָאילימ ייווצ םורַא טלייצעג ןבָאה

 טינ רעבָא ןיא חכ רעד .קיירטס םעד ןפלעה וצ ןרָאװענ טריזיליבָאמ טלָאװ

 קירעגיינ ןעװעג ןענייז רעריפ-ןָאינוי יד ,טרעקרַאֿפ .ןרָאװעג טריזיליבַאמ

 ןופ ליסנואק וויטוקעזקע רעד .קיירטפ םעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ רעכיג סָאװ

 רעירפ ךָאד טָאה ?יסנואק רעד :דיירפיוא ןַא טאהענ טָאה עיצַארעדעפ רעד

 -רַאפ עמייהעג ןיא ןענַאטשעג זיא סרעּפמָאנ .קיירטס םעד ןגעגנ טנרָאװעג

 ןבייהעגנָא טינ ןבָאה רעריפ-קיירטס יד עכלעוו ןופ ,ןענָאסליװ טימ ןעגנולדנַאה .

 ,ןסיוו וצ
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 ךיא ןָאט וצ ןבייהעגנָא טינ טָאה גנונעװַאב-רעטעברַא עלעיציפָא יד
 ןבָאה סנָאינוי ךַאפ-לדָאנ יד רָאנ .רעקיירטס יד רַאפ ףליה ןעלמַאז ןיא טכילפ

 טָאה "סרעקריאו גנידָאלק דעטײמַאנלַאמא , יד .רעקיירטס יד עציטש ןבעגעג

 טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא יד .רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה ןבעגענ
 סרעקריָאוװו רָאפ לַאנָאשענרעטניא , יד ,רַאלָאד 60,000 ןבעגעג טָאה "סרעקריָאוװ

 ןרָאװעג טלמַאזעג ןענייז רעדלעג יד .,רַאלָאד 20,000 ןבעגעג טָאה "ןָאינוי

 -לָאטש םעד ראפ ןבעגעג ןרעג ןבָאה סָאװ ,רעּפעש יד ןיא רעטעברַא יד ןֹופ

 ףליה סנָאינוי יד ןופ ןנַארקעג רעטעברַא-לָאטש יד ןבָאה ןצנַאגניא ,קיירטס

 עמוס עקיטשינ ַא ,רַאלָאד 426,882 קיירטס ןטַאנָאמ יירד יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 עטקעריד יד .סעילימַאפ ערעייז ןוא רעקיירטס טנזיוט טרעדנוה עכעלטע רַאפ
 רעקיירטס יד ןזייּפש ןופ ןבאנסיוא יד וצ סנָאינוי 24 עלַא ןופ ןעגנורעייטשייב

 ,רַאלָאד 101,000 ןופ רעמ טינ טרעייטשעגייב ןבָאה

 ןדנוברַאפ גנע ןענייז ןעירטסודניא רעקרַאפ-ןַאב ןוא ןליוק ,לָאטש יד

 .ןבורג-ןליוק עסיורג ןוא ךס ַא ןנָאמרַאפ סעינַאּפמָאק-לָאטש יד .ךיז ןשיווצ

 ןלַאירעטַאמ עיור ןיירַא ןריפ סָאװ סעיניל-ןַאב עלַאקָאל ענעגייא ךיוא ןבָאה ייז

 ןיימ דעטיינוי , יד ןעוו .ןקירבַאפ יד ןופ ןטקודָארּפ ערעייז סיורַא ןריפ ןוא

 רעד טלָאוװ ,קיירטס םעד עציטש ןביג סדוהרעדָארב-ןַאב יד ןוא ?סרעקריָאוו
 גנונעװַאב-רעטעברַא עלעיציפָא יד רעבָא .רערעדנַא ץנַאנ ַא ןעוועג גנַאנסיוא

 -בעקס ןרימ ןלָאז טייל-ןָאינוי זַא ךַאז עלַאמרָאנ ַא יװ טכַארטַאב טָאה
 רעבערג-ןליוק ןָאינוי זַא ןוא ןקירבַאפ-לָאטש יד ןופ ןוא ןיא ןלַאירעטַאמ
 -טימ יד .סעינַאּפמָאק-לָאטש יד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ ןבורג ןיא ןטעברַא ןלָאז
  -קיירטס טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג ןבָאה סדוהרעדָארביזַאב יד ןופ רעדילג
 .םעינַאּפמָאק-לָאטש יד ןופ ןעײמרַא עטַאוװירּפ יד ןֹופ ץוש רעד רעטנוא רעכערב

 גנוריגער" יןייז ןגעג ןלעטש טינ ךיז לי סיאול .ל ןַאשזד

 ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז "םרעקריָאוװ ןיימ דעטיינוי, רעד ןופ רעריפ יד
 טימ ךַאמּפָא ןַא טָאהעג טָאה ןָאינוי יד .טאררַאפ רעייז ןיא רעטייוו טירס ַא
 פירּפַא זיב 1917 רעבָאטקָא ןופ עיצַארטסינימדַא-ןליוק רעלַארעדעּפ רעד
 עיצַארטסינימדַא-ןליוק יד טָאה ,רעבירָאפ זיא גירק רעד יו לענש ױזַא .0
 יד ןיא 1919 רַאורבעפ ןיא .,ןליוק ןופ ןזיירּפ ןרילונער וצ טרעהעגפיוא
 ךָאנ זַא ןעזעג ןבָאה רעבערג-ןליוק יד .ןרָאװענ ןבעגענפיוא עיצַארטסינימרַא
 -מָאק-ןליוק עטַאוירּפ יד וצ טזָאלענרעביא ייז גנוריגער יד טָאה גירק םעד
 ןענייז ,ןסירעגרעביא זיא גנוריגער רעד טימ ךַאמּפִא רעד יו ױזַא .סעינַאּפ
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 עכלעוו ןטאננַאמ-ןליוק יד וצ ןעגנורעדַאפ ןלעטשוצסיורַא יירפ רעטעברַא יד

 ,ןזירּפ יד טפיורשענפיוא קידלַאװנ ןבָאה

 רעד ןופ רָאפנעמַאזצ רעד טָאה רָאי ןבלעז ןֹופ רעבמעטּפעס ןיא

 -נייא ןיא ןעננורעדָאפ ייר ַא טלעטשעגסיורַא ןָאינוי סרעקריָאו ןיימ דעטיינוי

 יד ןופ ענייא .עירטסודניא רעד ןיא ענַאל רעטרעדנעעג רעד טימ גנַאלק

 רעקידנוטשי-סקעז ַא ןוא ךָאװ-טעברַא עקינָאט-ףניפ ַא ןעוועג זיא ןעננורעדַאפ

 ןָאינוי רעד ןופ עטמאַאב יד .טיײקיזָאלטעברַא ןרענעלקרַאפ וצ גָאט-טעברַא

 יד ביוא קיירטס-לארענעג ַא ןפורוצסיורַא ןרָאװעג טסיטכעמלופַאב ןענייז

 .ןרעוו ןבענעגכָאנ טינ ןלעוװ ןעננורעדַאפ

 םעד .ןעגנורעדָאפ יד ןבעגוצכָאנ טנַאזטנַא ךיז ןבָאה ןטַאנגַאמ-ןליוק יד

 ןטס81 םעד ןוא ףור"קיירטס רעד ןרָאװעג טזָאלענסױרַא זיא רעבָאטקָא ןט89

 .קיירטפ ןיא סױרַא רעבערגנ-ןליוק ןָאילימ רעבלַאה ַא זיא רעבָאטקָא

 סעירטסודניא-טנורג ייווצ יד ןופ רעטעברַא יד זַא ,ןעזענסיוא טָאה סע

 ַא ןוא ןפמַאק ערעייז ןקינייארַאפ ןלעװ ,ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ ןייז ןלעוו

 ןעגניווצ טעוו ןבורג-ןליוק יד ןיא ןוא ןלימ-לָאטש יד ןיא קיירטס רעסיטכעמ

 יד ןבענוצכָאנ ןוא ןעלדנַאהרַאפ וצ גנורינער רעד ןוא טסָארט-לָאטש םעד

 טָאה רעטעברַא-לָאטש עקידנקיירטס יד ןשיוװצ .רעטעברַא יד ןופ ןעגנורעדַאפ

 עקיטכעמ ַא קידנעמוקנָא ןעזענ ןבָאה ייז ,דיירפ עסיורג ַא טײרּפשרַאפ ךיז

 ,ףליה

 דעטיינוי , רעד ןופ עטמאַאב עקירעביא יד ןוא סיאול .? ןַאשזד רעבָא
 יעג ןבָאה ייז .ףמַאק ןטקינייארַאפ ןייק טלָאװעגנ טינ ןבָאה "סרעקריָאוו ןיימ

 ןצונַאב וצ ךיז ןעוועג ןסיוא ןענייז ייז .קיירטס ןקיטכעמ ַאזַא ךַאפ טרעטיצ

 ענענייא רעייז ןכַאמ וצ רעגנירג רעטעברַא-לָאטש יד ןופ קיירטס םעד טימ

 ןגָארקעג ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןבָאה "סרעקריָאו ןיימ דעטיינוי , יד .עיציזַאּפ

 ןבָאה םזיטָאירטַאּפ ןסיורנ רעייז ןיא .גנורינער רעד ןופ ךעלקערב ןפרָאװעגוצ

 ןָאט וצ רעבערגליוק סעּפורנ טקישענ ןוא טריזיליבָאמ ןליפַא רעריפ יד
 .ךיירקנַארפ ןיא רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןטעברַא עכעלרעפענ ןוא עקיטכיוו

 ערעייז ןנירס ןפלעה ייז טעװ גנוריגער יד זַא ,טעטרַאװרעד טציא ןבָאה ייז

 קיירטס ַא רַאפ טרעטיצעג טָאה רעדיוו גנוריגער יד ,ףמַאק ַא ןָא ןעגנורעדָאפ
 ,ןעירטסודניא עטסקיטכיוו ייווצ יד ןיא רעטעברַא ןָאילימ ַא וצ טנעָאנ ןופ

 ןלייט עסיורג רָאנ טייצ רעקיאורמוא רעד ןיא ןּפַאכמורַא ןעק סָאװ קיירטס ַא

 -רָאפ טינ ןעק ןעמ גנאגסיוא סנעמעוו קיירטס ַא ,סָאלק-רעטעברַא םעד ןופ

 .ןגָאזסיוארָאפ ןוא ןעזסיוא

 טייז רעכלעוו ןופ , : טרעלקרעד ןָאסליװ טָאה רֶעבָאטקָא ןטס24 םָעד
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 ןַאלּפ רעטיירּפשרַאפ-טייװ ַא סע זיא ,(קיירטס) םעד ףיוא ןקוק טינ לָאז ןעמ
 ןעגנוננידַאב יד טיול .ןטייקידנעוװטיונ-סנבעל ןוּפ גנולייטרַאפ יד ןלעטשוצּפָא
 ".ךעלצעזענמוא ךיוא רָאנ ,טקיטכערַאבמוא זיולב טינ רע זיא

 טָאה רעטעּפש געט סקעז .שינערעהוצנא ערָאלק ַא ןעוועג זיא סָאד
 ערעקרַאטש ַא ךָאנ טננַאלרעד רעמלַאּפ לעשטימ רעטפסינימ-ץיטסוי סנָאסליװ

 : עקַאטַא
 טפַאשרעה רעד וצ גנורעדָאפסיורַא ןַא זוא סָאװ ,עגַאל ַא ןזייוו ןטקַאפ יד ,

 ריא ןיא ןעלטומ עלַא ןדנעװנָא רעבירעד טעוו גנוריגער יד .ץעזעג ןופ

 ךעלדיימרַאפמוא זומ סָאװ קילגמוא ןלַאנָאיצַאנ ַא ןוָאלרעד וצ טינ ץיזַאב

 ".ןבורג-ןליוק וד ןיא טעברַא יד ןלעטשּפָא ןופ ןעמוק

 יד ןפַאשַאב טָאה סָאװ ץעזעג-רעוועל םעד ןעמונעגסיורַא טָאה רעמלַאּפ

 זיא קיירטס-ןליוקס רעד זַא זייװַאב ַא סלַא ,עיצַארטסינימדַא-ןליוק עלַארעדעּפ

 ןעו טיוט זיא ץעזענ-רעוועל רעד ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא .ךעלצעזענמוא

 טפַארס ןיא רעבָא זיא רע ,רעטעברַא יד טימ ךַאמּפָא םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע
 ערעסעב סעינַאּפמָאק-ןליוק יד ייב ןפמעקוצסיוא רעטעברַא יד ןזָאל וצ טינ
 יד ןגענ ןפאוו רעקידעבעל ַא ץעזעג רעטיוט ַא טרעו ױזַא .ןעננוגנידַאב

 | | ,רעטעברַא
 ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ ?ענש ןענייז ןרעמלַאּפ ןופ סעקנושַארטס יד

 גנוריגער עלארעדעפ יד טָאה קיירטס-ןליוק םעד ןופ ךָאו רעטשרע רעד ןיא
 ףיוא עטמאַָאב-ןָאינוי יד טָאברַאפ סָאװ ןָאשקנַאשזדניא ןַא ןעמונענסױרַא
 טינ ןיוש ,קיירטס םעד ןקיטומרעד וצ רעדָא ןפלעה וצ ןפוא זיא סע ןכלעוו
 -ךַאפ ךיוא טָאה ןָאשקנַאשזדניא רעד .קיירטס םעד טימ ןריּפנָא ןופ קידנדייר
 .קיירטס םעד רַאפ ןדנָאפ-ןָאינוי יד ןצונַאב וצ עטמאַָאב יד ןטָאב

 טעברַא רעד ןצ סירוצ טקיטעג רעבערג"בליוס

 רעד .טרַאװעג רעריפ "סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי , יד ןבָאה םעד ףיוא
 סיאול ןַאשזד .טירטקירוצ רעייז רַאפ לַאנניס רעד ןעוועג זיא ןָאשקנַאשזדניא
 טינ ןענעק רימ .רענַאקירעמַא ןענייז רימ , :טרעלקרעד ץלָאטש טימ טָאה
 ןלעיציפָא םעד ןֹופ רָאטקַאדער רעד ,סלריוס סילע ?,גנוריגער רעזנוא ןפמעקַאב
 ןלעטש טינ ךיז טעװ ןָאינוי רעזנוא , :ןבעגעגוצ טָאה ,לַאנרושזדןָאינוי
 יד ןופ נוריגער יד זיא יז יוװ גנוריגער רעזנוא זיא יז .גנוריגער רעד ןגעג
 ןוא לאטורב ךיז טָאה "גנורינער רעזנוא , סָאװ סָאד ",סעינַאּפמָאק-ןליוק
 טינ ןסלריוס זיא סעינַאּפמָאק-ןליוק יד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג טעקַאנ
 לָאמ ןטשרע םוצ זיא גנוריגער עלַארעדעּפ יד סָאװ טקַאפ רעד .ןעגנַאנעגנָא
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 ,(טסילַאטיּפַטק עטאװירפ רַאְּפ ןָאשקנַאשזדניא ןַא ןעמענוצסיורַא ןעגנַאנעג

 -םימָארּפמָאק א ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה סיאול .טרעמיקעג טינ ךיוא ייז טָאה

 --- טייצ רָאי ייווצ ףיוא ןגירק וצ ןפלָאהעג םיא טָאה ןָאסליװ סָאװ ,ךַאּפמָא

 ןוא---רעטעברַא-לָאטש יד טימ קיירטס ןעמַאזניימענ ַא רַאפ ארומ רעד בילוצ

 ,טעברַא רעד וצ קירוצ רעבערג-ןליוק יד טקישעג טָאה

 רעטעברַא ענעריובעג"דמערפ ןופ גנוטלַאה עטנכייצעגסיױא

 ןבענענפיוא קיירטס-לָאטש רעד זיא ןטַאנָאמ יירד ןופ קיירטס ַא ךָאנ
 יד ,ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןגָארקעג טָאה גנונעװַאב-רעטעברַא עצנַאג יד .ןרָאװעג
 טסָארט-לָאטש רעד .טריזינַאנרָאמוא ןבילבעג זיא עירטסודניא עטסקיטכיוו
 קיטייצכיילג .ןגיזַאב טינ ןעמ ןעק םיא זַא ,ןעמירַאב ךיז רעטייוו טנעקעג טָאה
 ,עטריציפילַאוװק-טינ יד זַא ןגיל םעד ןסירעגרעטנורַא קיירטס-לָאטש רעד טָאה
 יד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל םעד רעטנורַא ןּפעלש רעטעברַא ענעריובעג-דמערפ
 ןפרָאװעגסױרַא זיא רעבירעד ןוא רעטעברַא עטריציפילַאװק עשינַאקירעמַא
 סָאװ ,רעטסָאפ 'ח ."רעדנעלסיוא ערעטצניפ , יד ןריזינַאנרָא וצ ךוזרַאפ רעדעי
 עקידנגלָאפ יד טיג ,טנעה ענייז ןיא קיירטס-לָאטש ןופ םידעפ יד ןטלַאהעג טָאה
 -טיל ,ןקַאילַאּפ ,רענעילַאטיא ,ןװַאלסָאנוי "ערעטצניפ , יד רעביא גנוצַאשּפָא
 : קיירטס-לָאטש םעד ןיא ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוא רעניוו

 ןזיוװַאב ןבָאה רעטעברַא עטריציפילַאװק יד ןוא עשינַאקירעמַא וד ביוא,

 -דמערפ יד ןבָאה ,קיורטס-לָאמש םעד ןיא טייל-ןָאינוי עקיטלוגכוולג ןייז וצ
 ןוא .עירָאלג טימ טקעדַאב ךיז רעטעברַא עטריציפילַאוװק-טינ ,ענעריובעג

 ,ןילּפיצסיד ,גנוקידנעטשרַאפ ןזיוװעגסיורַא ייז ןבָאה קיירטס םעד ןופ ףיולרַאפ

 טכוולגרַאפ ןעק סָאװ ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ טיײקנסָאלשטנַא ןוא שזַארוק
 ויא סע ןעוו ןבָאה דנַאל םעד ןיא רעטעברַא יד סָאװ ןטסעב םעד טימ ןרעוו

 ןופ ןטפַאשנגייא ןָאינוי-דיירמ ןזיװעגסיורַא לפייווצ ןָא ןבָאה ייז .ןזיוועג

 רעייז .ןכערב טנעקעג טינ ןעמ טָאה טעטירַאדילָאס רעייז ,דַארג ןטסכעה

 סווארָאפ טפמעקעג לבָאנ ןבָאה ייז ,רַאבגיזַאבמוא ןעוועג זיא טסייג-ףמַאק

 .ץרַאה עטסקיטומ סָאד ןויסנ םוצ טלעטשעג ןטלָאוװ סָאוװ ןטייקירעווש ןגעג

 סעיצידַארט-רעטעברַא עטסעב יד טרעוו ןייז וצ ןזיװעגסיורַא ךיז ןבָאה ייז
 (,209-900 ןטייז ,קיירטס-לָאטש רעד ,רעטסָאפ) ".עקירעמַא ןוא

 ןזיולב טינ קיירטס-לָאטש םעד ףיוא רעננעל טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה רימ

 -ניא רעטסלאטנעמַאדנופ רעד טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד

 עטכישעג יד ןרידוטש ףרַאד רעטעברַא רעדעי ,טפַאשטריוו רעד ןיא עירטסוד

 -טנאקַאב ַאזַא ,1919 ןיא קיירטס-לָאטש ןסיורג םעד ןופ ןדנעטשמוא יד ןוא
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 ,ם .א עבלעז יד ןופ גנולדנַאה עשירעטעררַאפ יד ןרעלקרעד םיא טעוװ טפַאש

 -ַאנלַאמא יד ןופ ןֹוא --- ןירג טנייה ,סרעּפמָאנ טלָאמעד --- רעריפ .ל ווא
 רעטעברַא-לָאטש יד זע ,1984 רעמוז ,עטמאַאב ןָאשיײאיסָאסַא דעטיימ
 ןיא ןטערטוצסיורַא רענַאב ןסייה ַא טימ ןרָאװעג טּפַאכענמורַא רעדיוװ ןענייז

 -לָאטש ןסיורג םעד ןופ עטכישעג יד .,רעקירדרעטנוא ערעייז ןנענ ףמַאק
 -מוא ןבילברַאפ זיא עירטסודניא ַאזַא סָאװרַאפ רעפטנע םעד ךיוא טיג קיירטס
 ,טייצ עצנַאנ יד טריזינַאגרָא

 רעטעברַא-ליטסקעט טא רעטעברַא-וּפַאה ,רעדייגשירענעמ ןופ סקיירטס

 ןטלַאהעגנָא ךָאנ ןבָאה רעטעברַא יד ןכלעוו ןיא רָאי ַא ןעוועג זיא 9

 יד ןבירטעג ןבָאה ןעלטימ-סנבעל ןופ ןזירּפ עקידנגייטש יד .עוויסנעפָא יד

 ןבָאה רעבענטעברַא יד ואוו ןטרָאד .ןעננורעכעה-ןיול ןעגנַאלרַאפ וצ רעטעברַא
 -טעברַא יד ןרעגרערַאפ וצ גירק םעד ןופ ףופ םעד ןצונסיוא טריבורּפ

 יד ,דנַאטשרעדיװ ןשינרענע ןוא ןפייטש א ןנַארקענ ייז ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב

 ,דנַאטשליטשנּפַאװ םעד ןופ גָאט םעד ןיא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ רעדיילק-רענעמ

 יד .רעטעברַא ערעייז ןגעג טוַאקַאל ַא טרעלקרעד ,1918 ,11 רעבמעווָאנ
 יד טלעטשענסױרַא ןוא קיירטס ַא טימ טרעפטנעעג טָאה דעטײמַאגלַאמַא
 רעדיינש 60,000 םורַא .ךָאװ-טעברַא רעקידנוטש-44 רעד ןופ ןעננורעדָאפ
 רעד ןיא ענַאל עכעלרעניא יד .קרָאי וינ ןיא קיירטס ןיא ןעמונענלייטנָא ןבָאה

 -ולַארָאמעד ןופ עפוטש יד טכיירגרעד טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה דעטיימַאגלַאמַא
 עקידרעטעּפש יד ןיא ןָאינוי יד ןסערפעצ טָאה סָאװ עיצּפורָאק ןוא עיצַאז
 ןבָאה רעדיינש יד ןוא ןטַאנָאמ יירד ןטלַאהעגנָא טָאה קיירטס רעד .ןרָאי
 ,גנורעדָאפ עטסקיטכיוו רעייז ןענואוועג

 -רעדיינש ערעדנַא יד ןיא ןסניוועג וצ טכַארבעג טָאה קרָאי וינ ןיא גיז רעד
 יד ואוו ,.א ,א עיפלעדַאליפ ,ָאנַאקיש ,רָאמיטלַאב ,רעטסעשטַאר יו ,ןערטנעצ
 זיא רעטעּפש סָאװטע .סקיירטס ןָא ןרָאװעג ןענואוועג ןענייז ןדנוטש 4
 -רַאּפ ןלעירטסודניא, ןַא ןופ ןַאלּפ ןטמירַאב ןייז טימ ןעמוקעגסיורַא ןַאמליה
 -סיוא ןצנַאנניא לָאז סָאװ ,עירטסודניא רעדיילק-רענעמ רעד ןיא ?טנעמַאל
 - ,תורצ עכעלנע ןוא סקיירטפס ןדיימ

 סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב יד זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןַאלּפ ןייז
 -רַאפ ךיז ןלָאז ןערטנעצ-רעדיילק ענעדיײשרַאפ יד ןיא ןטנַאקירבַאפ יד ןופ
 רעד טימ ןעלדנַאהראפ טעװ סָאװ ,עיצַאזינַאגרַא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןיא ןקינייא
 טריפעגנייא טעװ "?טנעמַאלרַאּפ , רעקידנעטש ַא .דנַאל ןצנַאנ ןרָאפ ןָאינוי
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 -נָאק יד ןדיימוצסיוא ,עירטסודניא רעצנַאנ רעד רַאפ ןצעזעג ןפאש וצ ןרעוו

 ןָאינוי יד .ןטנאקירבאפ יד ןשיווצ ןוא קרעמ ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ ץנערוק

 טיג ןלָאז ןטנַאקירבַאפ יד ,עירטסודניא יד "ןריזיליבַאטס , וצ ןפלעה טעוו

 רַאפרעד ןוא רעפיוקראפ-לצנייא יד וצ זיירּפ םעד ןופ ןזָאלרעטנורַא ןפרַאד

 ןַאמליה .ןָאינוי רעד וצ ןוא רעטעברַא יד וצ טונ ןייז ןטנַאקירבַאפ יד ןלעוו

 ןדירפ ןופ ןַאלּפ םעדיטָא ףיוא עינרענע ןוא טייצ ךס ַא ןבעגענקעװַא טָאה

 טקידנעעג .עירטסודניא רעדיילק-רענעמ רעד ןיא טפַאשרעטעברַאטימ ןוא

 .רעטעברַא יד ןופ ןובשח ןפיוא רעבענטעברַא יד וצ סעיסעצנַאק טימ רע טָאה

 ןשיװצ ץנערוקנָאק יד ןפַאשוצּפָא רעבָא ,ןָאטוצפיוא ןזיוװַאב ָאי רע טָאה סָאד

 -דעטיײמַאגלַאמַא יד ןיא רעטעּפש .ןעגנולעג טינ םיא זיא םיטַאבעלַאב יד

 .םיטַאבעלַאב יד וצ סעיסעצנָאק ןכַאמ ןיא רעטייוו ךָאנ קעװַא טפַאשרעריפ

 עטסטריטַאולּפסקע יד ןשיװצ 1928 ןיא ךיז ןעניפעג רעדיינש-רענעמ יד

 רעייז ןיא טקירדרעטנוא ךיוא ןענייז ייז .סַאלק-רעטעברַא םעד ןיא סעּפורג

 | .ןָאינוי רענעגייא

 -סיוא זיא ןסָארטַאמ ןוא רעטעברַא-ןפַאה עֶלַא ןופ קיירטס-לַארענעג רעד

 םַאזקריוו ױזַא ןעוועג זיא קיירטס רעד .רַאונַאי ןיא קרָאי וינ ןיא ןכָארבעג

 ןפַאה ןטסערג םעד ןיא טרירעג טינ ףיש ַא ךיז טָאה געט ןופ ףיולרַאפ ןיא זַא

 -לַארענעג םעד ןיא ןעוועג טלקיװרַאפ ןענייז רעטעברַא 17,000 .דנַאל ןיא

 | .קיירטס

 ןטרָאד ןציז סָאװ ןטַארקָארויב-ןָאינוי יד טימ "דרָאב רָאביײל רָאװ , יד |

 -קירוצ רעטעברַא יד טדערעגנייא ןבָאה ןוא ןעמונרַאפ קרַאטש ןרָאװעג ןענייז

 יד .דרָאב רעד ןופ רשוי ןפיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןוא טעברַא רעד וצ ןייגוצ

 -טעברַא יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעווענ רעבָא זיא דרָאב רעד ןופ גנודײשטנַא

 ץרעמ ןיא ןוא טכַארבענפיוא ןרָאװעג ןענייז רעטעברַא-ןּפַאה יד .רעבעג

 -סיוא ןעוועג זיא טעטירַאדילַאס רעייז ,קיירטס ןיא סױרַא רעדיוו ייז ןענייז

 .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ רעדיוו זיא ןפַאה רעד ןוא טנכייצעג
 סנעיַאר .ּפ ףעזָאשזד ןופ עטמאַאב יד ןבָאה קיירטס ןכָאװ סקעז ךָאנ

 -ניא ןבייהעגנָא ,"ןָאשיײאיסָאסַא ןעמרָאשננָאל לַאנָאשענרעטניא , יד ,ןָאינוי

 עטריציפילַאוװק-רעמ יד ןיירַא ןעמענ סָאװ סנָאינוי ערענעלק יד ןשיווצ ןריגירט

 .ןָאינוי ןייא ןיא טריזינַאגרָא טינ ןענייז רעטעברַא-ןפַאה יד) .רעטעברַא

 יד ,ןפיש ןדָאל עכלעוו יד --- עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןייז טָאה ךַאּפ רעדעי

 ןבָאה עטמאַאב יד (.רעטייוו ױזַא ןוא ,ןפיש-ּפעלש יד ףיוא ןטעברַא עכלעוו

 יד ןופ רעפלעהסיורַא ערעייז ןוא ןענַאטיּפַאק יד ןופ ןָאינוי יד טדערעגנייא

 טָאה סָאד .סעינָאּפמָאק יד טימ ךַאמּפָא ןרעדנוזַאב ַא ןסילש וצ ןפיש-ּפעלש
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 -ּפםעלש יד ,רעקיירטס יד ןופ ןעייר יד ןיא גנוטלַאּפש עטשרע יד טכאזרוארַאפ
 ױזַא זיא קיירטס רעד ןוא ןפַאה ןופ סבעקס יד טימ טעברַאעג ןבָאה ןפיש

 -ךַאפ רעד ױזַא יו רעטסומ ַא ךָאנ זיא סָאד .ןרָאװעג טריזילַארָאמעד םורָא
 | .טעברא םזינָאינוי

 רָארעט ץָארט ןעגיועג סנערוָאל ןיט רעטעברַא ליטססעט

 1919 ןיא ןבָאה ,סטעזושטַאפַאמ ,סנערוָאל ןיא רעטעברַא-ליטסקעט יד
 ,א, יד ןופ טריפעג טינ לָאמ סָאד ,קיירטס-ל?ַארענעג ןטייווצ רעייז טָאהעג

 .ם .א רעד ןופ לייט ַא ,"סרעקריָאוו ליטסקעט דעטיינוי , יד ןופ רָאנ ,".וו .וו

 טָאה יז לייוו ,סנערוָאל ןיא ךַאוװש רעייז ןעוועג זיא "דעטיינוי , יד .? ווָא

 -ליטסקסעט יד רעבָא ןעוו .טעברַא-עיצַאזינַאנרָא ןייק טריפעגנָא טינ רעירפ

 יד ןבָאה טינש-ןיול ַא טרעלקרעד דנַאטשליטשנּפַאװ םעד ךָאנ ןבָאה ןענַארַאב

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,קײרטס-לַארענעג ַא טימ טרעפטנעעג רעטעברַא

 : .ןָאינוי רעד

 עדעי .ףור-קיירטס םעד טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא-ליטסקעט 0

 ןענייז ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד .ןסָאלשענוצ ןעוועג זיא טָאטש ןיא קירבַאפ

 ןעגנולעג ןטנַאקירבַאפ יד זיא רעטעּפש ,קינייא ןוא טסעפ ןעווענ ןעייר יד
 -שידנעלריא ייז ןופ עטסרעמ ,רעטעברַא עקידנכערּפש-שילגנע יד ןדערוצרעביא

 ענעי ,לָאצ ןיא טנזיוט ןעצ םורַא ,ןזױצנַארפ-רעדַאנַאק יד ןוא עשינַאקירעמַא

 עקירעביא יד .טעברַא רעד וצ קירוצ ןייג ןעמונעג זייווכעלסיב ןבָאה רעטעברַא
 ףמַאק ַא ןיא טנשקעראפ ןבילבענ ןענייז ,לָאצ ןיא 20,000 וצ טנעָאנ ,רעקיירטס
 ,ןכָאװ ןצכעז ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 טימ ננורַאפרעד טַָאהעג ןיוש ןבָאה סנערואל ןיא ןטנַאקירבַאפ יד
 ןענַאטשעג זיא ננוריגער-טָאטש יד 1919 ןיא קיירטּפ םעד ןופ ןעלטימ-רָארעט
 -קיירטס רעד ןיא ןרָאװענ טצנַאלּפרַאפ ןענייז ןענָאיּפש .טסניד רעייז ןיא
 ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ טָאה ייצילָאּפ יד .רעקיירטפ יד ןשיווצ ןֹוא עטימָאק

 ַא ןבירטעג טָאה עסערּפ יד .סעיצַארטפנַאמעד-טעקיּפ יד ןכָארבענּפָא ןוא

 רעריפ-קיירטס יד ןגעג ןעננורעװשרַאפ טכַאמענ ןוא עינַאּפמַאק עשירעצעה

 ,סעטימָאק ?עטנַאלישזדיװ, ןפַאשַאב ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד .רעטרע יד ףיוא
 ןעלטימ "עקרַאטש , עֶלַא יד .רעוט-קיירטס ייווצ טשטנילעג ןבָאה עכלעוו
 עקיטנעצַארּפ-15 ַא ןבעג טזומעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד .ןפלָאהעג טינ ןבָאה
 ,ךָאװ-טעברַא עקידנוטש-48 יד ןוא גנורעכעה-ןיול

 -לַארענעג רעד זיא 1919 ןיא טערטפיױרַא-רעטעברַא רעטסקיטכיוו רעד
 "סיה עסיורג ַא טגָאמרַאפ קיירטס רעד .ןָאטגנישַאװ ,לעטַאיס ןיא קיירטס
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 -רעטעברַא ןופ לַאװק םעד רע טרירטסנַאמעד ,סנטשרע .גנוטיידַאב עשירָאט

 ןשינַאקירעמַא םעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןטלַאהַאב טגיל סָאװ טעטירַאדילָאס

 טייקטיירג-ףמַאק רעד ףיוא רענייצנָא ןַא רע זיא ,סנטייווצ .סַאלק-רעטעברַא

 עינעטַארטס-קיירטס ןיא עיצקעל ַא רע טיג ,סנטירד ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ
 .עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ סערווענַאמ יד ןיא ןוא

 לעטַאיס ןיא קײרטסילַארעגעג רעד

 רעקיניזטסואווַאב רעטשרע רעד זיא לעטַאיס ןיא קיירטס-ל?ַארענעג רעד

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טרָאס םעד ןופ טערטסיױרַא רעמַאזקריוו ןוא

 םעד ןוא רעטעברַא יד ןשיװצ ןטכַאלש יד ןענעכערניירַא טינ לָאז ןעמ ביוא

 .1817 ןיא ןפמַאק-ןַאב יד ןיא רעטילימ

 -ףיש יד סָאװ קיירטס םעד ןופ ןסקאוועגסיורַא זיא קיײרטס-לַארענעג רעד

 יד סָאװ טינש-ןיוק ַא ןגעג טריפעג ןבָאה ,לָאצ ןיא 82,000 ,רעטעברַא יוב

 -סיוא זיא קיירטס רעייז .טרעלקרעד טָאה עטימָאק-עיצַארטיברַא סגנוריגער

 ןוא ַאמָאקַאט ןיא רעטעברַא יוב-ףיש יד .רַאוַאני ןטס21 םעד ןכָארבעג

 יד טלעטשעגסיורא ךיוא ןבָאה רעקיירטס יד ,ןענַאטשענוצ ןענייז ןידרעבַא

 טכַא ןופ ןיול-םומינימ ַא ןוא ךָאװ ַא ןדנוטש-טעברַא 44 ןופ ןעננורעדַאפ

 יטינ רַאפ גָאט א ש8.80 זיב רעטעברַא עטריציפילַאװק רַאפ גָאט ַא רַאלָאד

 זיא קיירטס רעד זַא ,ןגָאז וצ קיטיונ זיא ייברעד .רעטעברַא עטריציפילַאװק

 .עיצַאקיפילַאװק ןוא ךַאפ רעייז ןופ דיישרעטנוא ןָא רעטעברַא עלַא ןופ ןעוועג

 -סיוא לָאמ עלַא ךיז טָאה ,טָאטש עלעירטסודניא עגנוי ַא יװ ,לעטַאיס |

 -המחלמ יד ןיא .רעטעברַא עריא ןופ טײקשיטנַאטילימ רעד טימ טנכייצעג

 .ןקירבַאפ יוב"ףיש עסיורג ןוא ןפַאה רעקיזיר ַא ןסקַאװעגסיוא ןטרָאד זיא ןרָאי

 "ליסנואק רָאביײל לַארטנעפ , םעד וצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה רעקיירטס יד

 "מיס ַא ןופ גנוזָאל יד ןבייהענפיוא ןבָאה ןטנעמעלע עקניל יד ןוא ףליה ךָאנ

 .קיירטס-לַארענעג עיטַאּפ

 -ַאב טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא קיײרטס-לַארענעג ַא ןופ גנוזָאל יד

 ןופ רעריפ עוויטַאװרעסנָאק יד .טָאטש ןיא רעטעברַא יד ןופ גנורעטסייג

 טמיטשעג ןבָאה סנָאינוי 110 .ןרעוו טנעקעג טינ גנַאל ךיז ןבָאה ליסנואק

 .רעדילנטימ 80,000 רעכעה טלייצעג ןבָאה ייז| ,קיירטס-לארענעג םעד רַאפ

 "כרוד ןבָאה רעריפ-ןָאינוי עויטַאװרעסנָאק יד סָאװ ךַאז עטשרע יד

 סיטיליטוי קילבָאּפ יד ןופ רעטעברַא יד ןביולרעד וצ ןעוועג זיא ,טּפוטשעג

 רעריפ-ןָאינוי עוויטַאװרעסנָאק יד יו טקנוּפ --- טעברַא רעד ייב ןביילברַאפ וצ

 ןצפופ ָאקסיצנָארפ ןַאס ןיא קיירטסילָארענעג םעד ןיא טריפעגסיוא סע ןבָאה
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 ןגעווטסעדנופ .עיצקַא עקיטכערּפ יד טכַאװשענּפָא טָאה סָאד .רעטעּפש רָאי

 "עג טָאה סָאװ ,טקַא רערענָאיצולַאװער ַא ןעוועג קיירטס-לַארענעג רעד זיא

 .סַאלק ןקידנשרעה םעד ףיוא ורמוא ןַא ןפרָאװ
 טָאטש יד ,רַאורבעפ ןט6 םעד ןבייהעגנָא ךיז טָאה קיירטס-לַארענעג רעד

 -וּפַאק יד ,עטימָאק-קיירטס רעד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא ךעלבעטשנכוב ןיא

 טעװַאס ַא זַא טעיאוועצ ךיז טָאה דנַאל ןצנַאנ םעד רעביא עסערּפ עשיטסילַאט

 ,טָאטש יד טרילָארטנַאס

 רע טָאה סָאד זַא טמירַאב רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןָאסנעה רָאיעמ

 רעד ןופ ןלעפַאב ןעמונעג טָאה ,עיצולָאװער עשיטסיוװעשלָאב יד ןכָארבעג
 ַא ןטלַאהנֶא טריבורּפ רָאיעמ רעד טָאה בייהנֶא ןופ .עטימָאק-קיירטס

 רעד ביוא דנַאטשוצ-נירק ןוא רעטילימ טימ ןעשַארטס ןוא עזָאּפ עקרַאטש

  רַאפ ךיז ןבָאה רעקיירטס יד .ןרעוו ןפורעגקירוצ טינ טעוװ קיירטס-ל?ארענעג

 -רעטנוא טזומענ ךיז טָאה רָאיעמ "רעשידלעה, רעד ןוא ןקָארשרעד טינ םיא

 .ןבעג

 קיירטס-לַארעגעג ןכערב ןוא לעטַאיס ןיא ןפיולוצ ןעמוק עטמאַאב ןָאינוי

 -יּפַאק יד רַאפ נָאזנָא רעכעלרעפענ ַא ןעוועגנ זיא קײרטס-לַארענעג רעד

 ןשיווצ ןוא ןסַאמ-רעטעברַא יד ןשיוװצ טשרעהעג טָאה טייקיאורמוא .ןטסילַאט

 טיירגעג סָאלק רעקידנשרעה רעד טָאה וצרעד .ןטַאדלָאס עטריזיליבָאמעד יד
 רעד .רעטעברַא יד ןופ סעיציזָאּפ יד ןנעג עוויסנעפָא עקידרעטעּפש ןייז

 לענש ןדנעטשמוא עַלַא רעטנוא טזומענ טָאה לעטַאיס ןיא קיירטס-לַארענעג

 רעטעברַא 69,000 ןנעג רעטילימ ןענניירב וצ קידנגַאװ טינ .ןרעוו ןכָארבעג

 -רעביא ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה ,ןסָאלשטנַא ןוא קינייא ןעוועג ןענייז סָאװ

 .רעריפ-ןָאינוי יד וצ בַאשזד םעד ןבעגעג

 ןיא ןפָאלעגנָא עטמאאב-ןָאינוי עכיוה יד ןענייז ?גייפ-ביור עיַאטס ַא יו

 -םיוא קָאנושַארטס םעד ךיז טימ טכַארבעג טָאה רעטמאַאב רעדעי .לעטַאיס

 -לַארענעג ןופ ךיז ןעיצקירוצ טינ ךיילג טעוו יז ביוא ןָאינוי עקיטרָא יד ןזיילוצ

 יד טימ טָאה ןָאינוי יד סָאװ ךַאמּפָא רעד ןעוועג זיא דיירסיוא רעד .קיירטס

 .קילייח ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ךַאמּפָא ַאזַא ןוא רעבעגטעברַא

 יד ןוא "דוהרעדָארב סרעטנעּפרַאק , רעד ןופ עטמאַאב עלַאנָאיצַאנ יד

 רעייז ןיא טנכייצענסיוא לעיצעּפס ךיז ןבָאה סנָאינוי רעטעברַא-יוב עקירעביא

 ייז ,ןפלָאהעגוצ ןבָאה רעריפ עוויטַאװרעסנָאק עקיטרָא יד .יירעכערב-קיירטס

 טכיירגרעד ייס-יוו-ייס ןיוש טָאה קיײרטס-לַארענעג רעד זַא טהנעטעג ןבָאה
 טעטירַאדילַאס-רעטעברַא ןופ עיצַארטסנַאמעד עקיטכערּפ ַא --- קעווצ ןייז
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 םעד רעבירעד ןיוש ןעמ געמ ,רעטעברַא יוב-ףיש עקידנקיירטס יד טימ-

 .ןבעגפיוא קיירטס-לַארענעג

 ןבָאה עטמאַאב-ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעקנושארטס יד ןוא קורד רעד

 ןָאינוי ךָאנ ןָאינוי .סנָאינוי עקיטרָא יד ןופ ןעייר יד ןיא ןעננירדכרוד ןעמונעג

 יד .קיירטס-לַארענעג םעד ןופ ןעיצוצסױרַא ךיז סולשַאב א ןעמונעגנָא טָאה

 -לָאב ַא זיא סָאד זַא ,טעוװעדליוועג טייצ עצנַאג יד לייוורעד טָאה עסערפ-

 .עװקסָאמ ןופ םריזינַאנרָא ןוא טצעהעגפיוא עיצולָאװער עשיטסיוועש

 יד .ןרָאװעג טקידנעעג קיײרטס-לַארענעג רעד זיא רַאורבעפ ןט11 םעד

 רעטנזיוט ליפ יד .גיז א ןטלַאהענּפָא ןבָאה רעריפ-ןָאינוי עוויטַאװרעסנָאק

 .לַאזקיש םענעגייא רעייז וצ ןרָאװעג טזָאלעגרעביא ןענייז רעטעברַא יוב-ףיש

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ רעטעּפש זיא קיירטס רעייז

 ןכַאמ ֹוצ טעב לעטַאיס ןיא קיירטס-לארענעג םעד ןופ עטכישעג יד

 ,טָאטש רעשיפיסַאּפ רעטייווצ ַא ןיא קיירטסילַארענעג םעד טימ ךיילנראפ ַא

 ןענייז סָאװ ןטייהלצנייא ןופ םַאנסיוא ןטימ .1994 ןיא ,ָאקסיצנַארפ ןַאס

 עבלעז יד ןופ ןרָאװעג ןפורעגסיױרַא סקיירטסילַארענעג עדייב ןענייז ,ערעדנַא

 ,סַאלק-רעטעברַא ןופ טנייפ עכעלרעניא יד ןופ ןרָאװעג ןכָארבעג ןוא ןכַאזרוא

 .סאלק ןקידנשרעה םעד ןופ ןעלטימ-רָארעט יד ןופ טינ

 זיא ןָאסנעה רָאיעמ .םעטָא םעד טּפַאכענּפָא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד

 טימ טמירַאב ךיז טָאה רע .רעגיז רעסיורג ַא יו דנַאל ןרעביא ןרָאפענמורַא

 דנַאל סָאד טעװעטַארעג טָאה סָאװ ,גנוטלַאה רעטסעפ ןוא רעקרַאטש ןייז

 טעװעטַארעג רעריפדןָאינוי יד ןבָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא ,םזיװעשלָאב ןופ

 "ןסַאמ-רעטעברַא רעשיטנַאטילימ ַא ןופ רַאפעג רעד ןופ ןטסילַאטיּפַאק יד

 . ,גנונעווַאב

 ססיירטס יד ןוא לעטַאיס ןיא קיירטס-לַארענעג רעד טָאה ןגעווטסעדנופ

 יוּפַאק יד .גנוקריוו רעייז טַאהעג ,טעטש ערעדנַא יד ןיא ןוא סנערוָאל ןיא

 עיסערּפעד רעשימָאנַאקע רעד זיב ףירגנָא רעייז טלעטשענּפָא ןבָאה ןטסילַאט

 | .1991 ןיא

 רעדילגטימ עײג לטרעפ 8 טימ ןָאילימ 8 רעכעה ןיירא ןעמענ סגָאיוי

 ןעמונעגנָא טָאה טפַאשרעריפ-ןָאינוי עטשרעביוא יד סָאװ ןעלטימ יד

 וצ טכער רעייז רַאפ רעטעברַא יד ןופ ןעגנוטערטסיױרַא יד ןריזָאמרָאט וצ

 ןופ סעצָארּפ םעד ןצנַאגניא ןלעטשוצּפָא ןזיװַאב טינ ןבָאה ,טריזינַאנרָא ןייז

 רעקידנגייטש רעד ןופ טַאטלוזער ַא יװ ןעמוקעג ןזיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא
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 ,סקיירטס עסיורג יירד עטנכערעגסיוא-ןביוא יד .ןסַאמ יד ןופ טייקטיירנ-ףמַאס

 ןכָארבעגסיױא ןענייז סָאװ ססיירטס ערענעלק רעקילדנעצ ליפ טימ ןעמַאזוצ

 .םעיינ א טכארבעגנניײרַא ןבָאה ,רעריפ יד ןופ ןליוו םעד ןגעג ןלַאפ ליפ ןיא

 | .םנָאינוי יד ןיא םָארטש

 רעטסכעה רעד ןעוועג זיא 1920 ןוא 1910 רעמוז ןשיוװצ רָאי רעד

 -ינַאגרָא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טפַאשרעדילנטימ לָאצ רעד ןיא טקנוּפ

 ,,5 ֹוֶא .ם ,א רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ,סנָאינוי יד .טפַאשרעטעברַא רעטריז

 -רעדילגטימ לָאצ עניימענלא יד .רעדילנטימ 1,548,000 ןעמונעגניירַא ןבָאה

 ןעייטש סָאװ סנָאינוי יד טימ ןעמַאזוצ .4,018,840 טביירגרעד טָאה טפַאש

 רעטיימַאגלַאמַא יד ,סדוהרעדָארב-ןַאב ריפ יד --- .? ווֶא .פ .א רעד רעסיוא

 -רַא עטריזינַאגרָא לָאצ יד זיא --- סנָאינוי ערעדנַא ןוא רעדיינש-רענעמ

 ןצנַאנ ןופ לייט רעסיורג ןייס טינ ץלַא ךָאנ ,8,180,000 וצ ןעגנַאגרעד רעטעב

 ךיוא .ןשטנעמ ןָאילימ 20 םורַא טלייצעג טָאה סָאװ ,סַאלק-רעטעברַא

 -ינַאגרָא לָאצ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא טולָאסבַא ןוא לענָאיצרַאּפָארּפ רענעלק

  ףפלעווצ --- ראי ןבלעז ןיא דנַאלגנע ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא רעטעברַא עטריז
 יד טרָאפ רעבָא --- דנַאלגנע ןיא ןָאילימ טבַא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןָאילימ

 דנַאל ןיא ָאד גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאצ עטסכעיה

 ,1914 ןיא יװ ליפ ױזַא לָאמ ייווצ ןוא

 -ןישַאמ ןוא -לַאטעמ יד טיײרּפשעגסױא ןבָאה ןעגנולעטשַאב-חמחלמ יד
 סנָאינוי יד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה סָאד .טרָאּפסנַארט ןוא סעירטסודניא יוב
 רעכעה ףיוא ןסקאוועגסיוא ןיא ןָאינוי ןטסינישַאמ יד .סעירטסודניא יד ןיא
 רעכעה ףיוא --- (סרעקיימרעליאב) רעכַאמ-לסעק יד ,רעדילגטימס 0
 ןָאינוי רעטעברַאײװמַארט יד ,186,000 ףיוא --- סקריולקדןַאב יד ,0
 ןבָאה סנָאינוי ּפַאשדןַאב יד .רעדילגטימ 189,000 ףיוא --- (ןעמרַאק יעווליער)
 עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ עיצַאזינַאנרָא ןַא טריפעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ
 .סענַאגַאװ ןוא ןוויטָאמָאקָאל ןטכיררַאפ ןיא טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ ןכַאפ

 ַא .ןגיטשעג סידנטיידַאב ןיא .? ווֶא .פ .א רעד ןופ טפנוקנייא רעד
 -עגניירַא ןבָאה רעייטש ּפָאק-רעּפ רערעכעה ַא ןוא רעדילגטימ לָאצ ערעסערג
 ּפָאק-רעּפ רעד זיא 1019 ןיא .טלעג ןעמוס עסיורג עסַאק רעד ןיא טכַארב
 ןופ ןרָאװעג טרעכעהעג ,ל ווא .פ .א רעד ןלָאצ סנָאינוי יד סָאװ רעייטש
 רָאי ַא טנעס ףלעווצ .ה .ד ,טַאנַאמ ַא טנעס א וצ טַאנַאמ ַא טנעס לטכַאדןביז
 | ,רילנטימ ןופ

 ,5 ווא .פ .א יד טָאה 1919 יַאמ ןסָאלשעג ךיז טָאה סָאװ רָאי םעד ןיא
 -נייא רעד ןיא רעטעּפש רָאי ַא ,רַאלָאד 780,008 ןופ טפנוקנייא ןַא טַאהעג
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 טפנוקנייא םעד ןופ ןלייט עניילק רָאנ (*.רַאלָאד 1,191,746 ןעוועג טפנוק

 ןריזינַאגרָא וצ --- קעווצ ןטסקיטכיװ םעד רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגסיוא ןענייז

 .עטריזינַאנרָאמוא יד

 טלַאהעג ןיא גנורעכעה ַא וצ טכַארבעג טָאה טפנוקנייא רערעסערג רעד

 טנעדיזערּפ ןופ טלַאהעג רעד זיא 1919 ןיא .עטמאאב .? ווָא .פ .א יד ןופ

 ןופ ןוא 10,0000 ףיוא רַאלָאד 7,500 ןופ ןרָאװעג ןבייהעג רַאטערקעס ןוא

 רעד זיא ,סיזירק ןיא ןיוש ,1921 ןיא .רָאי ַא רַאלָאד 7,800 ףיוא 0

 טנעריזערּפ ןרַאפ רַאלָאד 12,000 ףיוא ןרָאװעג טרעכעהעג רעדיוו טלַאהעג

 ןגָארקעג ךיוא ןבָאה ןעגנורעכעה .רַאטערקעפ םעד רַאפ רַאלָאד 10,000 ןוא

 יד .טעטש ענעדיישרַאפ יד ןיא רעייטשרָאפ יד ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא-דלעפ יד

 -טיעװ םעד ןופ ןטייצ עטסרעווש יד ןיא ןבילברַאפ ןענייז ןטלַאהעג עכיוה

 טגָאינװי יד ןעיובוצרעביא ועגנורעדָאּפ עשיגרעגט ווי יד ןמי : ּ .םיזירק

 -עלָארּפ רעד ןופ ליּפשייב רעכעלרעה רעד ,רעדילגטימ עיינ םָארטש רעד

 יד סָאװ למוט רעד ,ןרַאצ ענעזעוועג יד ןופ דנַאל ןיא עיצולָאװער רעשירַאט

 עקידלַאב ןופ םַארגָארּפ ריא טימ טכַאמעגנָא טָאה ײטרַאּפ-רָאביײל עשילננע

 עטשרמולכ סנַאסליװ ןיא גנושיטנַא עפיט עניימעגלא יד ןוא ןעגנורעדַאפ

 רַאֿפ גנונעװַאב ַא טנורגרעדָאפ ןיא טקוהענסױרַא ןבָאה ,ןליצ-טייהזירפ

 ןגָארטעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא .עיצקַא-רעטעברַא רעשיגרענע ,רעוויטקַא

 ןגיוב ךיז טזָאל סָאװ ףירגַאב ַא ,"עיטַארקָאמעד רעלעירטסודניא,, ןופ דייר

 .ןשטייט ןוא

 -לַאּפש יד ,עדַאנַאק ,געּפיניװ ןיא ןוא לטַאעפ ןיא קיירטסי-ל?ַארענעג רעד

 יד טרובעג םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא גנוט

 קיירטס-לַארענעג ןלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ עינַאּפמַאק יד ,גנונעווַאב עשיטסינומַאק

 (**עטריטסערַא עשיטילַאּפ עֶלַא ןוא סבעד ,סגניליב ןוא ינומ םָאט ןעיירּפַאב וצ

 רעד ןופ ןבַאגסיוא ןוא טפנוקנייא ןכעלרעי םעד ןגעוו עלעבַאט עיונעג ַא (*

 ןוא עירָאעט ,.ל ווָא .פ .א .יד : לטיּפַאק ןיא ןעניפעג רענעייל רעד טעוו .ל ווָא .פ .א

 .קיטקַארּפ
 רעד ןופ 1919 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג ןפוורַאפ זיא סערגנָאק-רעטעברַא ןַא (**

 רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטנוא רַאפ עגיל) גיל סנעפעד סרעקריָאװ לַאנָאשענרעטניא

 רעד רַאפ קיירטס-לַארענעג ןקיגָאט-4 ַא ןריזינַאגרָא וצ ,ָאגַאקיש ןיא (גנוקידייטרַאפ

 םוצ ןעמוקעג ןענייז ןטַאגעלעד טנויוט .סגניליב ןוא ינומ םָאמ ןופ גנואיירפַאב

 לטַאעס ןיא ןטפַאשרעּפרעק-ןָאינוי עלַארטנעצ יד ,.ל ווָא .פ .א ָאגַאקיש יד .סערגנָאק

 ןבָאה ןטסינומָאק יד .סעוגנָאק םעד טציטשעג ןבָאה ,עינרָאפילַאק ,דנַאלקוָא ןוא

 -סיורַא ןסָאלשַאב טָאה סערגנָאק רעד .טעברַא ןייז ןיא ליטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג

 .קיירטס-לַארעגעג ַאזַא ןופ עגַארפ וד סנָאינוי עלַא ןופ םודנערעפער ַא וצ ןקישוצ
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 -ןופצ ןיא ןוא עדַאנַאק-ברעמ ןיא "ןָאינוי רעסיורג ןייא , רַאפ גנוגעוװַאב יד

 -רָאבייל ןופ גנודנירג עטשרע יד ,(* ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ברעמ

 ןיא ץלַא ,ָאנַאקיש ןיא עינַאּפמַאק-לַאװ רָאיעמ סקירטעּפציפ ןוא ןעײטרַאּפ

 םעד ןשיוװצ רעטעמָארַאב רעשיטילָאּפ רעד זַא רענָאזנָא ןעוועג ןענייז ,9

 .ךיז טבייה סַאלק-רעטעברַא

 רַאפ ,סנָאינוי יד ןיא ןדָאטעמ עיינ ראפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעגנורעדַאפ

 ןפמַאק-ןסַאמ רַאפ ,סנָאינוי יד ןופ יובעג םעד ןיא גנורעדנע רעלַאקידַאר ַא

 יד ןיא ננוריפ רעשיטַארקַאמעד רַאפ ,רעבענטעברַא עטקינײארַאמ יד ןגעג

 ןבָאה רעטעברַא .עיצקַא רעשיטילָאּפ רעקידנעטשטסבלעז רַאפ ןוא סנָאינוי

 -רַא .ןטנעגַאסענזיב טָאטשנָא ןטַאגעלעדיּפַאש ןופ גנולעטשפיוא יד טנַאמעג

 -רענָא יד ,סנָאינוי-ךַאפ יד ןופ גנוקינייארַאפ יד טרעדָאפעג ןבָאה רעטעב

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא דנַאלסור-ןטעווָאפ ןופ גנונעק

 ןייא ןלעטשפיוא קיסיילפ ןעמונענ ןבָאה ,ל ווָא ,פ .א רעד ןופ רעריפ יד

 .רעטעברַא יד ןופ גנוריזילַאקידַאר יד ןלעטשוצּפָא רעטייווצ רעד ךָאנ עכמַאד

 -ָארּפ-עיצקורטסנַאקער , ענעזַאלבעגפיוא יד ןייז טלָאזעג טָאה עבמַאד ןייא

 .יטיס קיטנַאלטַא ןיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ,1919 ןיא ןעמונעננָא ,"םַארג

 -ָאיצַאנ וצ ןַאלּפ-במאלּפ םעד ןעמעננָא טזומעג טָאה טפַאשרעריפ עטכער יד

 ינומ ןופ גנואיירפַאב יד ןרעדָאפ וצ עיצולָאזער ַא ןוא ןענַאב יד ןריזילַאנ
 .עטריטסערַא עשיטילָאּפ עקירעביא יד ןקידַאנגַאב וצ ןוא סגניליב ןוא

 ןפלעה ןצ טיקטירג יד ןא "טכער'רעטעברַא הפ טגעמוקָאד, רער

 רעבעגּטעברט יד

 רעטמיטשַאב וצ רעטעברַא יד ןופ גנַארד םעד ןעיצּפָא ןריבורּפ וצ
 ,14 רעבמעצעד ץנערעפנָאק עלעיצעּפס ַא ןפוררַאפ סרעּפמָאג טָאה ,עיצקַא
 עּפמָאּפ סיורג טימ טכעלטנפערַאפ טָאה ץנערעפנָאק יד .ןָאטגנישַאוו ןיא ,9
 "סטייר ווָא ליב ס'רָאבייל , : ןעמָאנ ןזעיצנעטערּפ םעד רעטנוא טנעמוקָאד ַא

 957 ןופ ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ירַאגלַאק ןיא זיא 1919 ץרעמ ןיא )5
 ןטָאלשַאב זויא ןטרָאד .עדַאנַאק-ברעמ ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןופ ןטַאגעלעד
 ןעגנורעדָאפ עקידלַאב רעסיוא לָאז סָאװ ,"ןָאינוי עסיורג ןייא , יד ןדנירג וצ ןרָאװעג
 ,גנוגעווַאב רעד ןופ .גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ גנופַאשּפָא רעד רַאפ ןפמעק
 רעטמירַאב רעד ןסקאוועגסיורַא זיא ,ןעקנַאדעג עשיטסילַאקידניס טימ טקעטשעגנָא
 .1919 יַאֹמ ןיא געפיניוו ןיא קיירטס-לַארענעג-עיטַאּפמיס
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 גנולָאהרעדיװ ַא ןעוועגנ זיא "ליב , רעד .(טכער-רעטעברַא ןופ םַארגָארּפ יד)

 עכיוה שטָאכ ,עטסוּפ ,עניימענלַא --- םַארנָארּפעיצקורטסנָאקער רעד ןופ

 ,טקנוּפ ַא ןעוועג ןטרָאד זיא רַאפרעד .רעטעברַא יד ןופ טכער יד ןגעוו ןזַארפ

 -נסיוו ןיא גנוטלַאװרַאפ רעד טימ ןטעברַאוצטיס , טיירג ןענייז סנָאינוי יד זַא

 סָאד ."עיצקודָארּפ ןופ ןטסָאק יד ןכַאמ וצ רעקיליב ןדָאטעמ עכעלטפַאש

 -נָא טעװ עיטַארקָארויב-ןָאינוי יד זַא ,שינערעהוצנָא עטשרע יד ןעוועג זיא

 -נעמַאזוצ ַא ןדיימוצסיוא יבַא ןדָאטעמ-שינענָאי ןוא עיצַאזילַאנָאיצַאר ןעמענ

 -נָאמעד רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה טייקטיירג רעייז ,.רעבענטעברַא יד טימ סיוטש

 רַאפ ריט יד ןענעפע ןפלָאהעגנ ןבָאה ייז ,ןטַאט עטמיטשאב ןיא טרירטפ

 -סקע עטרעסערגרַאפ :רעטעברַא יד ףיוא ןפירננָא עטסערגנ יד ןופ םענייא

 ףליה רעד טימ טריפעגנייא טיײקיזָאלטעברַא עטרעסערגרַאפ ַא ןוא עיצַאטַאולּפ

 עיינ ,ןטרַאדנַאטס-עיצקודָארּפ ערעכעה ,שינעגָאי ,ןדָאטעמ-"טייקיטכיט , ןופ

 .ג ,ד .א ןענישַאמ עקידנרָאּפשרַאפ-טעברַא

 ןפמעקַאב וצ ימ ךס ַא ןבעגעגקעוַא ךיוא ןבָאה רעריפ ,? ווָא .פ .א יד

 גנולמַאז-טלעג עלעיצעּפס ַא .ײטרַאּפ-רָאביײל רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנודנירג יד

 גנוטיײרּפשראפ יד ןרעטש וצ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ָארויב-רענדער ַא ;וא

 98,994 ןופ עמוס יד טלמַאזעגנייא טָאה דנָאפ רעד .יײטרַאּפ-רָאבייל ַא ןופ

 טלעטשענּפָא טינ רעבָא זיא ײטרַאּפ-רָאביײל ַא רַאפ גנוגעווַאב יד .רַאלָאד

 .ןרָאװעג

 עיצקַאער רַאּפ געװ ןטערטסיוא ןפלעה עטמאַאב-ןָאינוי

 קיטילָאּפ עשיאייטרַאּפמוא ןייז זַא ןרירטסנַאמעד טלָאװעג טָאה סרעּפמָאג

 ליסנואק-וויטוקעזקע רעד .ײטרַאּפ-רָאביײל ַא יו טכורפ רעמ ןעגנערב טעװ

 יד וצ ןעגנורעדָאפ טימ לטעצ ַא טלעטשעגוצ טָאה .ל ווא .פ .א רעד ןופ

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד ןוא רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ

 עּפַאנק ַא רָאנ טקנעשעג ןבָאה ןעיײטרַאּפ עדייב ןופ סנעשיטילָאּפ יד ,0

 טָאה ,טפַאשרעריפ ,? ווא .פ ,א רעד ןופ ףליה רעד טימ געוו ַא ןטָארטעגסױא

 טָאה ,טפַאשרעריפ .ל ווָא .פ .א רעד ןופ ליה רעד טימ געװ ַא ןטָארטעגסיױא

 זַא טסואוועג ןבָאה סנעשיטילַאּפ יד ןוא טירש עטיירב טימ טרישרַאמ ןיוש

 ןכיילג רעייז ןוא גייט ,ןיבָאט ,ןָאסנישטָאה ,לָאװ ,ןָאסירָאמ ,סרעּפמָאנ טימ

 ןוא "םזינַאקירעמַא, יירשעג רעד .ןעוװעינָאמערעצ וצ קיטיונ טינ ךיז זיא

 טָאה עיצקַאער עשיטסילַאטיּפַאק יד ןכלעוו רעטניה גַאלפ ןטימ ןכָאפ סָאד

 עכיוה יד ןופ ןרָאװעג טצונַאב טיירב רעירפ ןיא ,סעקַאטַא עריא טריקסַאמ
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 עכלעוו סנָאינוי יד ןיא תוחוכ עוויסערגָארּפ יד ןנעגנ ףמַאק ןיא עטמאַאב-ןָאינוי

 -נעמוקנָא רעד ןגעג ןעלטימ עקיטפערק סנטייצַאב ןעמענוצנָא טרעדָאפעג ןבָאה

 - .סַאלק ןקידנשרעה ןופ עוויסנעפָא רעקיד

 ןשיווצ ורמוא םעד רַאפ טָאהענ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ ארומ יד

 רעד ןנעג עויסנעפָא רעסיורג ַא רַאפ רענעלּפ ערעייז ןוא רעטעברַא יד

 "עטיור ,, ףיוא ןלַאפרעביא-ןסַאמ יד וצ טכַארבעג ןבָאה גנוגעוַאב-רעטעברַא

 טָאה ,רעמלַאּפ לעשטימ ,לַארענעשזדײנרױטַא סנָאסליװ סָאװ ,ןטסינומָאק ןוא

 רַאונַאי בייהנָא ןוא 1919 רעבמעצעד ןיא טעטילאטורב סיורג טימ טריפעגכרוד

 ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז רעטעברַא עשיטנאטילימ טנזיוט ןעצ רעכעה ,0

 ןלַאקָאל ןוא ןעיירעקורד ,ןעננוטייצ-רעטעברַא .ןלַאפרעביא-טכַאנ יד ןיא

 ענעריובעג-דמערפ רעטרעדנוה .,ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןוא טרעטשעצ ןענייז

 ףיוא טרעדנוה יירד וצ טנעָאנ ייז ןופ ,ןרָאװעג טריטרָאֿפעד ןענייז רעטעברַא

 עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאפ םעד וצ ,"דרָאפוב , ףיש רעד

 יד ,"עטיור, עשידנעלסיוא יד ןנעגנ עצעה רעטעשויעצ ַא טימ ןפלָאהעג טָאה

 טשרע זיא סָאװ ,גנוגעװַאב עשיטסינומָאק עננוי יד .עװקסָאמ ןופ "ןטנעגַא

 טקערידמוא .ןרָאװעג טּפַאלקעצ טינ רעבָא זיא ,1919 ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב
 -רַאפ עלַאטורב יד ןיא טנַאה ַא טַאחעג טפַאשרעריפ ,? ווא ,פ .א יד טָאה

 םניא רעיונעג ןעניפעג רענעייל רעד טעװ ןלַאפרעביא יד ןנעוו) .ןעגנוגלָאפ

 (.גנוגעוואב רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנואיטשטנַא רעד ןגעוו לטיּפַאק



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ-ןוא-ןביז

 עסיורג יד ןוא עוויסנעפַא עשיטסילאטיּפאק יד
 (1922) ןֿפמַאק

 רעד רַאפ טייהנגצלצנ עטוג ַא טיסערּפער ןוא סקיירטס ץנערָאלרַאּפ
 םורַא ץרנַאגַאּפָארּפ עסיורג יד -- .ץוויסנעפָא רעשיטסילַאטיּפַאק
 .ןצננוגנידַאב-טעברַא עטרעגרערַאפ ןוא ןטינש-ןיול---ּפַאש-ןעּפָא םעד
 .גנוגעװַאב-רעטעברַא ןשיוװאוצּפָא ךיז ןטסץצמרַאפ ןטסילַאטיּפַאק ---
 קיירטס רעד ןוא קיירטס-רעצעז רער ,קײרטס-רעכַאמקוָאלק רעד ---
 רעד : 1922 ןיא ןפמַאק עסיורג .יירד יד --- .רעזײה-טכַאלש יד ןיא
 -לַארענעג רער ,דנַאלגנע-וינ ןיא ליטסקעט ןיא קיירטס-לַארענעג
 ןופ קיירטס-לַארענעג רעד ןוא עירטסודניא-ןליוק רעד .ןיא קיירטס
 -ץטַאר דנַאטשרעריוװ-רעטעברַא רעשירלעה --- .רעטעברַא ּפַאש-ןַאב יד

 .רעדילנטימ ןרילרַאפ ייז רֶצֹבָא ,סנָאינוי טצוװ

 -סיוא 1921 ןיא טָאה סַאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעטריזינַאגרָא רעד

 עקיטכעמ ןייז ןעלקיװאוצרעדנַאנַאפ ענַאל רעקיטסניג א ףיוא טנכערעג
 .ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןוא גנונעװַאב-רעטעברַא יד ןטכינרַאפ וצ עוויסנעפָא

 ןופ טייקינעטרעטנוא יד ןוא קיירטס-לָאטש רעסיורג רענערָאלרַאפ רעד

 סיירפיוא רעד ,קיירטס-ןליוק ןסיורג םעד ןכָארבעג טָאה סָאװ ,סיאול ,5 ןַאשזד

 ןלַאפרעביא יד ןוא לטַאעפ ןיא קיײרטס-לַארענעג םעד ןופ קינייװעניא ןופ

 --- רָאי ןייא ןיא ץלַא -- ?עטיור , ןוא ןטסינומָאק ןופ ןטסערַא-ןסַאמ ןוא

 .ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ ענַאל עוויטקעיבוס עקיטסנינ ַא ןפַאשַאב ןבָאה

 ייז ןבָאה סנָאינוי יד ןופ טפַאשרעריפ רעד רַאפ זַא ,ןעוועג רָאלק זיא ייז

 ?גנוריגער רעייז, ןגעג ןייג טינ ןלעװ סעסיאול יד .ןקערש וצ סָאװ טינ ךיז

 -מיא יד ןציטש ןיא ןכָארקרַאפ זלַאה ןרעביא ןענייז סעסרעּפמָאנ יד ןוא

 דרַאגנַאװַא רערענָאיצולַאװער רעד  טירטס-לָאװ ןופ ןליצ עשיטסילַאירעּפ

 .סעיצַאטרָאּפעד ןוא ןטסערַא יד ןופ טכַאװשענּפָא ןעוועג זיא

 .ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ קיטסנינ ןעוועג ךיוא ענַאל יד זיא וויטקעיבָא

 .ןרָאװעג טנקירטעגסיוא בלַאה זיא דנַאלסיוא ןופ ןעננולעטשַאב םָארטש רעד

 תורוחס ןריצודָארּפ ןביוהעגנָא ןיילַא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עשידנעלסיוא יד
40 | 
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 רעד .קרַאמ-טלעוו םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיורבעג ןשימייה םעד רַאפ רָאנ טינ

 ןייא ןיא ןלַאפעג זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ תורוחס ןופ ריפסיורַא
 579 טימ ןָאיליב סקעז ףיוא רַאלָאד ןָאילימ 179 טימ ןָאיליב ןעצ ןופ רָאי
 רָאי ןלעיצנַאניפ םעד ןיא ןעװעג זיא עמוס עטשרע יד  .רַאלָאד ןָאילימ
 ,1992-1991 רָאי ןלעיצנַאניפ םעד ןיא עמוס עטייווצ יד ,0

 סקעז םורַא .טײקיזָאלטעברַא עסיורג ַא טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה 1921 ןיא
 עטריזיליבָאמעד ןענָאילימ .טעברַא ןָא ןבילבעג ןענייז רעטעברַא ןָאילימ
 עקיטסניג ַא תמאב .ןענופעג טינ ייז ןוא סבַאשזד טכוזעג ןבָאה ןטַאדלַאס
 ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ןסניוועג יד ףיוא עוויסנעּפָא יד ןביוהוצנָא םייצ
 .טלעפעגסיוא ןבָאה "טנעה , ןעוו ,ןראי-המחלמ יד ןיא ןגָאלשרעד ךיז

 גנוזָאל עשיטסילַאטיּפַאט זיא ּבַאְט ןעּפָא

 זיא ןעמוקענ .טלעפעג טינ ךיוא טָאה עוויסנעפָא רעד רַאפ גנוזָאל ַא
 ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עקיטרָא יד .עינרָאפילַאק רעקינוז רעד ןופ גנוזָאל יד
 .(ןַאלּפ רעשינַאקירעמַא רעד) "?ןעלּפ ןַאקירעמַא, רעד : ןענופענסיוא סע
 -ןעּפָא רעד ןטלַאהַאב ךיז טָאה עלומרָאפ רעשיטָאירטַאּפ-טסכעה רעד רעטנוא
 .טמיטשַאב ןיילַא רעבענטעברַא רעד סָאװ ןעגנוגנידַאב-טעברַא טימ ּפַאש
 זיא ליצ-דנע ריא סָאװ סָאד .ןרָאװעג טיירנעגוצ טוג זיא עוויסנעּפָא יד
 שטָאכ ,ןרָאװעג טקיליטרַאפ טינ ןענייז סנָאינוי יד ,ןרָאװעג טכיירנרעד טינ
 ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ דלוש יד טינ זיא ,רעדילנטימ ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז
 רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאּפ ,רעריפ ,? ווָא .פ .א יד ןופ טסנידראפ רעד טינ ךיוא
 עכעלנייווענרעסיוא ןזיװעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןענייז םעד
 עדעי ןעמונענפיוא דנַאטשרעדיוװ ןשיטנַאטילימ ַא טימ ןוא טײקטרַאּפשעגנייא
 .ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ עקַאטַא

 -םיוא רעייז ףיוא ןעמוס עקיזיר ןבענעגסיוא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד
 עלַא ןופ ?טירד א ןסיטפעשַאב סָאװ ןעגנומענרעטנוא 211 ןופ !יסנָאקסיװ ןיא גנוכוזרעטנוא יד ,1920 טימ ךיילנרַאפ ןיא טנעצָארּפ 20 ףיוא ןרָאװעג ןטינשעג ןיא ןיול רעד זַא ,ןזיוועג טָאה ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא 1 648 ןיא ןטסנידרַאּפ-רעטעברַא יד ןגעוו 1921 ןיא טכַאמעג טָאה רָאבייל ווא טנעמטרַאּפעד טייטס קרָאי וינ רעד סָאװ ננוכוזרעטנוא יד .,טלָאצַאב טוג ךיז ןבָאה ןבַאנסיױוא יד ,"ןעלּפ ןַאקירעמַא, םעד רַאפ עינַאּפמַאק-גנורעלק
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 ןענייז ןטסנידרַאפ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה טַאטש םעד ןיא רעטעברַא
 ןעגנוריצודער-ןיול .1920 ןטימ ןיא טנעצָארּפ 48 ףיוא ןרָאװעג טריצודער
 רעטעברַא יד ואוו ןטרָאד .דנַאל ןופ ןלייט עלַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 קיצפופ ןופ ןפָארטַאב ןעגנוריצודער יד ןבָאה טריזינַאגרָא ןעוועג טינ ןענייז

 ,טנעצָארּפ קיצעביז-ןוא-ףניפ זיב

 טינ טָאה רעטעברַא יד ןופ דרַאדנַאטפ-סנבעל םעד ןיא ןטינש עפיט יד

 ץלַא ךָאנ טָאה רע .סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןיא ענַאל יד טלניּפשענּפָא

 ףַארגעלעט ןוא ןָאפעלעט ןַאקירעמַא יד טָאה ױזַא .ןטיפָארּפ עקיזיר ןניוצעג

 -ןָאפעלעט ןוא -ףַארנעלעט יד טרילָארטנָאק סָאװ טסָארט רעד ,עינַאּפמָאק

 רָאי ַא .רַאלָאד ןָאילימ 82 וצ טנעָאנ 1920 ןיא טכַאמעג ,ןעננודניברַאפ

 סָאד .רַאלָאד ןָאילימ 84 רעכעה וצ ןניטשעג ןטיפָארּפ יד ןענייז רעטעּפש

 רעד -- עינַאּפמָאק סנעלואוו ןַאקירעמַא יד .ןטסנידרַאפ ענייר ןעוועגנ ןענייז

 -םיױרַא 1920 ןיא טיפָארּפ רַאלָאד ןָאילימ ריפ ןופ טָאה --- טסָארט-לָאװ

 -רַאפ ןבָאה סעינַאּפמָאק-ןַאב עטסרעמ יד ,1991 ןיא ןָאילימ סקעז וצ ןניוצעג

 .ןטיפָארּפ ערעסערג טנכייצ

 קידלַאװג --- ןעלטימ-סנבעל ףיוא ןזיירּפ יד ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -רעט ןיא .רעטנורַא ןעגנַאנעג טינ -- ןרָאי-המחלמ יד ןיא טפיורשעגפיוא

 טנעס 48 רָאנ ןעוועג טרעוו 1921 ןיא רַאלָאד רעד זיא טפארק-ףיוק ןופ ןענימ

 ןבָאה !טסילַאטיּפַאק יד ,1907 ,רָאי-סיזירק ןקידרעירפ ַא טימ ךיילגרַאפ ןיא

 -גנוריגער זיא סע רעכלעוו ןָא ,עזָאלטעברַא ןָאילימ סקעז יד זַא טרילוקעּפס
 ייז .ןיול-רעננוה ןדעי רַאפ טפַארק-טעברַא רעייז ןפיוקרַאפ ןלעוו ,עציטש

 עטריזינַאנרָא יד ןופ ףמַאק ןפייטש ַא ףיוא טרילוקעּפס טינ רעבָא ןבָאה |

 .רעטעברַא

 (טוַאס) םורד יא רעבערגרליוק ןופ קײרטס רעטשרע רעד

 -ריוו טסעװ ןיא רעבערג-ןליוק טנזיוט קיסיירד רעכעה ןבָאה 1920 ןיא

 לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד .קיירטס ןקיטולב ַא ןביוהעגנָא עינישזד

 עשיטילָאּפ יד .קיירטס-ןסַאמ ַא ןיא סיױורַא ןענייז םורד ןיא רעבערג-ןליוק זַא

 רעטעברַא יד רַאפ רעגרע ליפ ןענייז םורד ןיא ןעגנוגנידַאב עלַאיצַאס ןוא

 רעכעל יד ןיא ןפרָאװרַאפ ןבורג-ןליוק יד ןגיל וצרעד .ןטַאטש-ןופצ יד ןיא יו

 ,רעיור ַא זיא טנעמעלע-רעטעברַא רעד רעטנעצ ןופ טייוו ,גרעב ןשיווצ
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 עכעלריטַאנ ַא רע טנָאמרַאפ רַאפרעד ,גנורַאפרעד-קיירטס זיא'ס רעכלעוו ןָא

 ,סקיב א טימ ןייגוצמוא ױזַא יו טסייוו ןוא טייקשיטנַאטילימ
2 

 -רֶא ןָאט וצ ןביוהעגנָא ןרָאי-המחלמ עטונ יד ןיא טָאה סיאול ןַאשזד

 ןעוו .עינישזדריוו טסעוו ןיא רעבערג-ןליוק יד ןשיווצ טעברַא-עיצַאזינַאנ
 ךיז ןבָאה גנוסינרַאפ-טולב ןוא רָארעט ןוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה קיירטס רעד
 -עג טינ סרעקריָאוװ ןיימ דעטיינוי יד ןופ טפַאשרעריפ יד טָאה ,טײרּפשרַאפ
 ,סעינַאּפמָאק-ןליוק יד ,ףמַאק ןשילַאקיזיר ,ןסיורנ-וצ ַא ןיא ןכירקניירַא טלָאװ

 -ניא ןלַארעדעפ ַא ןגָארקענסױרַא ךיוא ןבָאה ,ןעלטימ- דלַאװג ערעייז רעסיוא|
 -ניא םעד ןפמעקַאב טריבורּפ טָאה סיאול .ןָאינוי רעד ןגענ ןָאשקנַאשוד
 ןעגנולדנַאהרַאפ-טכירעג יד ןוא סרעיאל עטלָאצַאב-ךיוה טימ ןָאשקנַאשזד
 ,טלעג טימ ןגעמרַאפ א ןָאינוי רעד טסָאקענּפָא ןבָאה

 טר ץעדירברַאּפ
 קיירטס ןיא רעבערג-ןליוק רעסייוו ןוא רעשרעגעג

 -רעטעברַא רעד ןיא ןייגניירַא טעוװ עינישזדריוו טסעוו ןיא קיירטס רעד
 -ןליוק עטנּפָאװַאב טנזיוט ףניפ וצ טנעָאנ סָאװ שרַאמ םעד טימ עטכישעג
 וצ יטנואק ןַאנַאל ןופ גנַאגכרוד-גרַאב םעד ןיא טריפעגכרוד ןבָאה רעבערג
 ןיהַא רעבָא ןענייז ייז .ךיז טניפעג גנורינער-יטנואק יד ואוו טָאטש רעד
 רָאנ ,רעטילימ ךס ַא טריזיליבָאמ טָאה טַאטש רעד לייוו טינ ,ןעגנַאגרעד טינ
 רערישרַאמ יד ןטלַאהעגּפָא ןהנעטנייא ךס א ךָאנ ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד ?ייוו
 סעינַאּפמָאק-ןליוק יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .שרַאמ םעד ןטימ ןיא
 -סיורַא ןענייז סעילימאפ ערעייז ןוא רעניימ עלַא .רעטנַאװעג ןרָאװעג ןעגייז
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 ןיא ןבעל טזומעג ןבָאה רעקיירטס יד .,ןעמייה יד ןופ ןרָאװעג טצעזעג

 ,גרעב יד ןשיוװצ רעטניוו ןטלעק יד ןיא ,רעסַאװ ןָא ךעלדייב ענעטנווייל

 םעד ןיא ןעמוקענמוא ןענייז סנבעל ליפיוו יונעג טינ טסייוו רענייק

 ןופ ןטידנַאב ענעגנודעג יד .עטענרהרעד ךס ַא ןעוועג ןענייז סע .קיירטס

 ןיא ןסָאשענ ןוא ןרענַאל-?דייב יד ןלַאפַאב טכַאנייב ןענייז סעינַאּפמָאק יד
 טָאה ,ןגיױצרַאפ-וצ זיא ףמַאק רעד זַא ןעזעג טָאה סיאול ןַאשזד .ךעלדייב יד

 סעילימַאפ ערעייז ןוא רעקיירטס יד ןזָאלענרעביא ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז רע

 .טיונ רעכעלקערש ןיא

 -קירוצ ךיז ןוא ןרָאלרַאפ רעטעברַא יד ןבָאה קיירטפ ןגנַאל-ןטַאנָאמ ךָאנ

 רעטעּפש רָאי ייוצ ןיא .ןעננוננידאב-ןָאינוי ןָא ןוא ןָאינוי ַא ןָא טרעקעג

 .רעבערג-ןליוק עלַא טימ ןעמַאזוצ קיירטס ןיא סױרַא רעדיוװ ייז ןענייז

 טכער עלעודיוודגיט ןופ ןעמַאב יא עדנַאגַאּפַטרּפ עשיטסילַאטיּפטק

 ןגעג גנוריגער רעד ןופ טייקיטכערענ ןנירק וצ ןעננואימַאב עלַא ךָאנ

 ןענַאב יד ןופ רעסַאּפפיוא-געוו יד ןוא טיילשטיווס יד ןענייז ,טינש-ןיול ַא

 -עג טרעלקרעד דלַאב זיא קיירטס רעד .רָאי ןבלעז ןיא קיירטס ַא ןיא סיױרַא

 גנוריגער יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעריפ-ןָאינוי יד ןופ "ךעלצעזעגמוא , ןרָאװ

 .סעינַאּפמָאק-ןַאב יד טכערענ ןבענ וצ טייחננעלענ ענעטלעז ַא ןגָארקעג טָאה

 .ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ קיירטס רעד זיא סנָאינוי ענענייא יד ןופ עציטש ןָא

 עוויסנעפָא רעד וצ ןעננוטיירברָאפ ןעוועג ןענייז ןשינעעשעג עֶלַא יד

 ייוצ יד .1922 ןיא גנַאנ ןלופ ןיא טזָאלענ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ

 וװֶא ןָאשיײאיסָאסַא לַאנַאשענ , יד ,סעיצַאזינַאנרַא עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג

 רעד ןוא (ןטנַאקירבַאפ ןופ עיצַאזינַאנרָא עלַאנָאיצַאנ) "סרערושטקעפונַאמ

 ּפַאש-ןעּפָא לַאנָאשענ יד .ןפָא טעברַאעגנ ןבָאה רעמַאק-לדנַאה רעלַאנָאיצַאנ

 ןעגנודניברַאפ יד טכַאמעג טָאה יז .טייהרעליטש טעברַאעג טָאה ןָאשיײאיסָאסַא

 ןוא ןָאשזדיל ןַאקירעמַא םעד טימ ,סעינַאּפמָאקםליפ טימ ,ןכריק יד טימ

 .ײמרַא רעלַארעדעּפ רעד ןופ ןרידנַאמָאק טימ ןליפַא

 עקידנגלָאפ יד ןעמונעננָא 1921 ןיא ךָאנ טָאה רעמַאק-לדנַאה רעד

 ' : ןעמיטש ריפ ןנענ 1,676 טימ עיצולַאזער

 םעד ןופ טכער סָאד טנוומ סָאװ ,ּפַאש-ןעּפָא םעד ןביירטַאב וצ טכער סָאד ,

 וצ ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ ןיא ןטערטוצניירַא רעטעברַא םעד ןוא רעבעגטעברַא

 םעד ןופ לייט רעקידנעװטיונ ַא זיא ,טעברַא ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןעמיטשַאב

 ".ךַאמּפָא םעד ןיא ןיירַא טערט סָאװ דצ ןדעי ןופ טכער ןלעודיווידניא
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 -ַארפ רעשרעיָאל רעכיוה רעד ןופ טלאהניא םעד סיוא טלייש ןעמ ןעוו

 "רַא רעד זַא ,ךיז טמוקַאב ,טכער עלעודיווידניא ןוא םידדצ ןגעוו עיגָאלָאעז

 רעטעברַא ןדעי ןנַאזטנַא ןוא ןלעטשוצנָא טרעטשעג ןייז טינ ףרַאד רעבעגנטעבכ

 .ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןעמיטשַאב ןיילַא ןוא רעדנוזַאב

 ןָאשיײאיסָאסַא סרעדנואפ לַאנָאשענ רעד ןופ טנעדיזערּפ ,רַאב .ח םַאיליװ

 "ַאב ַא ,(ןטנַאקידבַאפ ןוויוא-ץלעמש יד ןופ עיצַאזינַאנרָא עלַאנָאיצַאנ יד)

 ןגעוו ןעננוזעצ 1919 ןיא ךָאנ ךיז טָאה ,עיצַאזינַאנרָא ןָאינוי-טנַא עטסואוו

 ,עקידנביל-טייהיירפ יד רַאפ ךיז טרעטנענרעד סָאװ טייצ רעכייררָאלג רעד
 : ןטנאקירבַאפ עשינַאקירעמַא-טכע

 ןשטנעמ ןופ טייקנסָאלשטנַא רעד קנַאד ַא ןעמוקעגרָאפ זוא גנורעדנע ןַא,

 סָאװ ,לָארטנַאק ןכעלריטַאנמוא ןוא ןטנוועגמוא םעד ןופ ןעיירפַאב וצ ךיז

 סיוא ךיו טקירד גָאט וצ טנייה .ןרָאװעג ןעגנואווצעגפיורַא ויז ףיוא זיא

 ןופ סערגָארּפ רעד .גנוגעווַאב ּפַאש-ןעּפָא רעד ןיא טיײקנסָאלשטנַא יד-טָא
 -גוא ןיא טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ ,יד רַאפ טסיירט ַא זוא גנוגעווַאב רעד

 -עט רעד רעביא קילברעביא רעקיטכיזרָאּפ רעבָא רעזייוולייפ ַא .עירטסוד

 ןענייז ןטַאמש 44 ןופ טעטש 94/ ןיא סעיצַאוינַאגרָא 840 זַא ,טוייוו טייקיט

 עלעירטסודניא ןיא ּפיצנירּפ םענַאקירעמַא םעד ןרעלקפיוא טומ ןעמונרַאפ

 -עגנָא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עלעירטסודנוא עלַאנָאוצַאנ 28 .ןעגנואיצַאב

 -מימ עקיטרַָא 1,005 יד ךיוא ןענייז ,ייז רעסיוא .ןרוטנעגַא יד ןיא ןסָאלש

 "'פַאש-ןעּפָא ןופ םיצנורפ םעד ןבעגעגרעביא ןרעמַאק-לדנַאה יד ןופ רעדילג

 (,906 טייז ,אבמיב ינָאטנַא)

 -רעדנַאנַאפ ןָאשיײאיסָאסַא ּפַאש-ןעּפָא יד טָאה ,1920 ,23 רעבמעווָאנ

 ןַא טימ ,רעבענטעברַא ענעדיישרַאפ וצ ווירב-רַאלוקריצ ןעמייהעג ַא טקישעג
 -טעברַא יד ןבָאה ייברעד .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז גנודַאלנייא

 -רַאֿפ רעדָא קיירטס ַא ןופ לַאפ ןיא זַא גנוכערּפשרַאפ ַא ןגָארקעג רעבעג
 ךַאז יד ןעמענרעביא ןָאשיײאיסָאסַא יד טעװ ,רעטעברַא יד טימ ןעגנולקיוו
 -וצ ןעק ןָאשיײאיסָאסַא יד זַא ,גנוכערּפשרַאפ עטייווצ ַא .טנעה עריא ןיא
 ןקירבַאפ ןיא ןטעברַא ןלָאז סָאװ ,ןענָאיּפש---"ןשטנעמ-גנואיורטרַאפ, ןלעטש
 ,ךיז טייטשרַאפ .רעטעברַא יד ןשיווצ ןָא טייג סע סָאװ ךעלגעט ןטכירַאב ןוא
 טימ דילנטימ ןדעי ןגרָאזַאב וצ גנורעכיזרַאפ יד ןעוועג זיא ןעזעגנָא ראג זַא
 ,רעכערבקיירטס גונעג

 ריא זַא ,טנָאמרעד ןָאשיײאיסָאסַא יד טָאה ווירב-רַאלוקריצ ןטייווצ ַא ןיא
 -סיוא ןבָאה רימ לייוו, ,שינמייהעג רעגנערטש ןיא ןרעוו טריפעג זומ טייקיטעט
 -עלּפ ערעזנוא ךעלנייוועג טּפַאלקעצ (טייקכעלטנפע) יטיסילבוּפ זַא ןענופעג
 (.297-996 ןטייז ,אבמיב) ."רענ
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 טָאה סָאלק רעקידנשרעה רעד זַא ,ןעז ננירנ ןעמ ןעק ןנוצסיוא יד ןופ

 ינַאנרַא עקיטכיט ַא טריפעגכרוד רָאנ ,לַאפוצ ןייק ףיוא טזָאלרַאפ טינ ךיז
 טימ ןסעזעג ןענייז רעריפ-ןָאינוי יד רָאנ .טעברַא-עיצַאזיליבַאמ ןוא עיצַאז

 .ףליה ןעמוק טעװ זיוח ןסייוו ןופ זַא טראוװעג ןוא טנעה עטניײלרַאפ

 יד ,ןָאינוי-רעצעז יד .סקיירטס ייר ַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1921 רעמוז |

 ןבָאה ָאנַאקיש ןיא רעזייה-טכַאלש יד ןיא רעטעברַא יד ןוא רעכַאמקוָאלק

 ערעייז ןענואוועג זייוולייט ןבָאה רעצעז יד .ןפמַאק עגנַאל ןנַארטענכרוד

 ךָאנ רעּפעש יד ןיא ןעננַאגעגקירוצ ןענייז רעכַאמקואלק יד ; ןעננורעדַאפ

 ַא ןטלַאהענּפָא ןבָאה ייז זַא קורדנייא םעד רעטנוא ןכָאװ 9 ןופ קיירטס ַא

 גיז רעד זַא ןענופענסיוא ייז ןכָאה רעטעּפש רעבָא ,גיז ןקיטכיוו ןוא ןסיורג

 סירָאמ ןופ טעברַאענפיױא קיצנוק ,סעלומרָאפ ערטיכ ךס ַא טימ טקעדרַאפ זיא

 ןגַאזטנַא וצ ןוא ןלעטשוצנָא טכער רעמ םיטַאבעלַאב יד ןביג סָאװ ,טיווקליה

 ,רעירפ טָאהעגנ סע ןבָאה ייז יו רעטעברַא

 יד ןופ ןרָאװעג טרעכַאשרַאפ זיא רעזייה-טכַאלש יד ןיא קיירטפס רעד

 ןופ ץענ רעד ןיא ןעגנַאפ טזָאלענ ןרענ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעריפ-ןָאינוי

 ןופ טסולרַאפ םעד ךָאנ טָאה טסָארט-שיילפ רעד .עיצַארטיברַאדננוריגער

 רעטעברַא יד ןופ עיצַאזינַאנרָא יד .סנָאיני-עינַאּפמָאק טריפעגננייא קיידטס

 םזַאיזוטנע ליפ ױזַא טימ ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ ,רעזייה-טכַאלש יד ןיא

 .ןרָאװעג ןסָאשעצ זיא ,1916 ןיא קיירטס םעד ןיא טייהנבענענרעביא ןוא

 ןעוועג ןענייז עיצַארטיברַא-ננורינער רעד ןופ ןטַאטלוזער ערַאבלטיממוא יד

 דָאב יד ,עינַאּפמָאק-לָאטש ןָאטריעװ רעד ןיא 1922 ןיא יו עבלעז סָאד

 יד טדערעגנייא ןבָאה רעריפדןָאינוי יד .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא עינַאּפמָאק-לָאטש

 סע ןבָאה סעינַאּפמָאק יד .עטימָאק-גנוריגער א ףיוא ןזָאלרַאפ וצ ךיז רעטעברַא

 טָאה סָאװ ,גנורינער יד .ךַאמּפָא םעד ןכָארבענ דלַאב ןוא ןעמונעגנָא ךיוא

 ,רעזיײה-טכַאלש יד ןיא ןרעקמוא ךיז ןלָאז רעטעברַא יד זַא טעװערָאהעג ױזַא

 יד ןעמוקוצכָאנ טפָארט-שיילפ םעד ןענניווצ וצ ןבייהענ טינ רענניפ ַא טָאה

 -עד ַא ,ןרָאװעג טכַאװשענּפָא ןענייז רעטעברַא יד .ךַאמּפָא ןופ ןעגנוגנידַאב

 -ּפמִא ןבָאה סעינַאּפמָאק יד ןוא ךעלדיימראפמוא ןרָאװעג זיא עיצַאזילַארָאמ

 .ניז ַא ןטלַאהעג

 -טעברַא ערעדנַא ןוא ןיול בילוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סקיירטס יד שטָאכ

 ייּפַאק יד .רעלאטנעמַאדנופ ליפ ןעוועג ףמַאק רעד רעבָא זיא ,ןעגנוגנידַאב

 ןבָאה רעטעברַא יד ןוא ּפַאש-ןעּפָא םעד ןריפוצנייא טליצעג ןבָאה ןטסילַאט

 יד .סעיצַאזינַאנרַא ערעייז רַאפ טײקנסָאלשטנַא ןוא טומ טימ ןנָאלשעג ךיז

 םינ ןעק סעיצָאזינַאגרָא ענענייא ןָא זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג זבָאה רעטעברָא



 47 סָאלק-רעטצברַא ןשינַאקירפמַא ןופ שטכישעג

 .ןקירבַאפ יד ןיא ןוא רעּפעש יד ןיא ןעגנוננידַאב ןטלַאהוצפיוא דייר ןייק ןייז

 : ןעוועג ןענייז 1922 ןיא סקיירטס עלופסננוטיידַאב ןוא עסיורג יירד יד

 -לַארענעג רעד ,דנַאלננע-וינ ןיא רעטעברַא-ליטסקעט יד ןופ ףמַאס רעד

 ריפ ןופ קיירטס רעד ןוא רעבערג-ןליוק טנזיוט טרעדנוה סקעז ןופ קיירטס

 .רעטעברַא ּפַאש-ןַאב טנזיוט טרעדנוה

 סעיצַאזיגַאגרָא ערעײז ןפ גנוטלַאהפיוא רעד רַאּפ ןפמעק רעטעברַא

 טייקשיטנַאטילימ עטלמַאזעגנָא יד טלגיּפשענּפָא ןבָאה סקיירטס יירד עֶלַא

 ןופ גנולדנַאה יד ןוא גנוריגער רעד ןופ לָאר יד ,רעטעברַא ןסַאמ יד ןשיווצ

 ןרָאװעג טריפעג ןענייז סקיירטס יירד עֶלַא .רעריפ-רעטעברַא עלעיציפא יד

 יד ןופ טעטילַאטורב ,רעטעברַא יד ןופ טייקרעטיב רעכעלנייוועגרעסיוא טימ

 ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמנייק .רעטיהּפָא-ץעזעג ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק

 אזַא ןיא ןטָארטעגסױרַא טינ רעטעברַא ליפ ױזַא ןענייז ,טייצ רענעי זיב ,דנַאל
 -םיוא ןוא טריזינַאנרַא ןייז וצ טכער ערעייז רַאפ ףמַאק ןיא ,דָאירעּפ ןצרוק
 ןעוועג ןענייז רעטעברַא ןָאילימ ַא וצ טנעָאנ .ןעגנוגנידַאב ערעייז ןטלַאהוצ
 ד ןטלָאװ טפַאשרעריפ רעדנַא ןַא טימ ,1992 ןיא ןפמַאק יד ןיא טלקיװרַאפ
 סקיירטס יד זַא ,ןענַאטַאב ןעמ זומ ךיוא ױזַא .ערעדנַא ןעוועג ןטַאטלוזער
 טעװעטַארעג ןבָאה ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ עוויסנעפָא יד טלעטשענּפָא ןבָאה
 סנַאינוי ליפ שטָאכ ,גנַאגרעטנוא ןופ גנונעװַאב-רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד
 ,רעדילנטימ ךס ַא ןרָאלרַאפ ןבָאה

 דנַאלגנע יג טפ עירטסודניא ליטססעט רעד ןיא קטײרטס רעד

 יד ןיא ןטיפָארּפ ענעלָאװשעג טכַאמעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט יד
 יז ןבָאה ,ןענורעגסיוא זיא טעטירעּפסָארּפ יד ןעוו ,1991 ןיא ,ןרָאי-המחלמ
 רעטעברַא יד ןופ ןטסנידרַאפ יד רעבָא ,ןטפעשעג עטונ טכַאמעג ץלַא ךָאנ
 ַא טָאה תורקי ןכיוה םעד ןיא .ךעלרעדרעמ ןטינשעג סעינַאּפמָאק יד ןבָאה
 ךָאוו רעלופ ַא רַאפ ךעלטינשכרוד טנידרַאפ רעטעברַא רעטריציפילַאוװק-ךיוה
 -יֿפַאװק-טינ ַא .ןטַאטש-םורד יד ןיא 916.65 ןוא דנַאלגנעדוינ ןיא 8
 ןיא רעקינייוו רַאלָאד יירד טימ רעפעגמוא טנידרַאפ טָאה רעטעברַא רעטריציפ
 טנידרַאפ טָאה יורפ א .םורד ןיא רַאלַָאד ףלע רעטנוא ןוא דנַאלגנעדוינ
 ןעוועג ןיא לָאמעלַא טינ .םורד ןיא 911,698 ןוא דגַאלגנע-וינ ןיא 1
 ,טעברַא ךָאװ עלופ ַא
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 ןופ ןטינש-ןיול יד ייב טלעטשענּפָא טינ ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד

 -ןיול עיינ ַא טרעלקרעד ייז ןבָאה ,1992 רַאונַאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא ,1

 ןֹופ ןדנוטש-טעברַא יד טרעגנעלרַאפ ןבָאה ןוא טנעצָארּפ 20 ןופ ננוריצודער

 .ךָאו ַא 22 ףיוא 8

 ,טעקָאטוָאּפ ןיא רעירפ ,קיירטס רעד ןכָארבעגסיױא זיא טַאנָאמ ןבלעז ןיא

 -וינ ,ןיעמ :דנאלגנע-וינ ןופ ןטַאטש עֶלט ןיא םעדכָאנ ןוא ,דנַאלייא דוָאר

 רעטעברַא טנזיוט טרעדנוה םורַא .טנַאמרעװ ןוא סטעזושטַאסַאמ ,ריישמעה

 -וטרָאּפ ,עשיליוּפ ,עשיזיוצנַארפ ,עשינעילַאטיא --- ןטעטילַאנָאיצַאנ ייר ַא ןופ
 ןטעברַא עכלעוו רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ,רעטעברַא עשידיא ןוא עשיזעג

 .סיירטס ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,ןלימ יד ןיא ךיוא

 יד סָאװ ,ןַאטנָאּפס-בלַאה ןביוהעגנָא ךיז טָאה קיירטס רעד סָאװ סָאד

 ןייז ןעוועג טינ זיא ,קירעהעג יוװ ןטיירנוצ ךיז ןזיווַאב טינ ןבָאה רעטעברַא

 עגנוי עניילק ַא ,סרעקריָאוו ל?יטסקעט דעטיײמַאנלַאמַא יד .טײקכַאװש-טּפיוה

 ףמַאק ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ,קיירטס םעד ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,ןָאינוי

 ןענַאטשַאב זיא טייקכאװש-טּפיוה יד ,רעדילנטימ רעטנזיוט עיינ ןעמונענניירַא

 ןבָאה דנַאלננערוינ ןיא עירטסודניאליטסקעט רעד ןיא סָאו ,םעד ןיא

 רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,סנָאינוי-ךַאפ ערעדנוזַאב ןצפופ םורַא טריטסיזקע

 יד טזָאלענרעביא -- טייקילָאצליפ רעייז בילוצ עקַאט -- טייצ רעבלעז

 .טריזינַאנרָאמוא עירטסודניא

 -רַאפ ךיז סגנָאינוי עלַא יד ןבָאה ןכַארבענסיױוא זיא קיירטס רעד ןעוו

 ךָאװ ַא .עיצַאזינַאנרַא ןופ עמרָאפ עזיול ַא זיא סָאװ ,ליסנואק א ןיא טקינייא

 ןֹופ ןָאהעמקעמ טנעדיזערּפ .ןעיירעסייר יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש

 טָאה סָאװ ןָאהעמקעמ רעבלעז רעד -- סרעקריָאו ליטסקעט דעטיינוי יד

 ןוא 1923 ןיא רעהרַאפ-דוָאק םעד ןיא רעטעברַא-?יטסקעט יד טרעכַאשרַאֿפ

 םעד ןופ ןָאינוי ןייז ןניױצעגסױרַא טָאה --- 1924 ןיא קיירטס-לַארענעג ןיא

 .ןרָאװעג טריזינַאנרָא סירעהעג יו זיא קיירטס רעד רעדייא ךָאנ ?יסנואק

 -פרעד יד ןיא ןפרָאװעצ טניל דנַאלגנע-וינ ןיא עירטסודניא-?יטסקעט יד

 -לָאטש ןוא -ןליוק רעד ןיא יו טקנוּפ --- עכלעוו ,ךעלטעטש עניילק ןוא ךעל
 ןעגנַאלַאב סעינַאּפמָאק יד וצ .סעינַאּפמָאק יד וצ ןעננַאלַאב --- עירטסודניא

 ײצילַאּפ עקיטרָא יד ןוא ןרוטַאלסינעל-טַאטש יד ןוא סרָאנרעװַאנ יד ךיוא

 ןגָאמרַאפ ,קינייװ ןעגייז ץעזעג ןופ ןענַאגרָא עלַא יד ביוא .ספירעש יד טימ

 .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנפָאװַאב ,רעטכעוו ענענייא ערעייז סעינַאּפמָאק יד

 טלדנַאװרַאפ טנגעג רעד זיא ןכָארבעגנסיױא זיא קיירטס רעד יװ ךיילנ

 זיא דנַאלײא-דוָאר ןופ רָאנרעװַאנ רעד .רעגָאל ןטנּפָאװַאב ַא ןיא ןרָאװעג
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 ןיא ןקישניירא יז ןוא עיצילימ-טייטס יד ןריזיליבַאמ וצ רעטשרע רעד ןעוועג
 .עבלעז סָאד ןָאטעג ןבָאה סרָאנרעװַאג עקירעביא יד ,רעצעלּפ-קיירטס יד

 רעקיירטס יד ףיוא טלגָאהעג טָאה ספירעש יד ןוא רעטילימ סָאד רעסיוא
 ןענייז ןסָאג יד יו יױזַא .ןטעקיּפ ןטָאברַאפ ןבָאה סָאװ סנַאשקנַאשזדניא טימ
 יד ףיוא ןייג וצ ןטָאברַאפ סנַָאשקנַאשזדניא יד ןבָאה ,םוטנגייא-עינַאּפמָאק
 -ורב טימ טָאה ייצילֶאּפ יד ,(קענַאג) שטרָאּפ ןפיוא ןציז ןליפַא ןֹוא ןסַאג
 רעזײה-עינַאּפמָאק יד ןֹופ סעילימַאפ-רעטעברַא יד טצעזעגסיױרַא טעטילַאט
 -עג ךיז ןבָאה לבעמ טימ סעברוה .טכירעג םעד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ
 ןבַאז יד ביוא זַא ,טעשַארטסעג טָאה ײצילַאּפ יד .ןסַאג יד ןיא טרעגלַאװ
 -יציל) ןָאשקוא ףיוא ןפיוקרַאפ סע יז םעוו טריפעגקעוַא טינ דלַאב ןרעוו
 .(עיצַאט

 עויטַאיגיניא ךס ַא סירַא טוײװ ךייפ ןוט ץטגער

 ןיא סָאװ ,לייפ ןוא קנער רעד טָאה ןעגנוגנידַאב ערעווש עכלעזַא ןיא
 ענעטלעז ַא זיולב טינ ןזיוענסױרַא ,סנָאינוי ןצפופ ןיא ןעוועג טרעטילּפשעצ
 לענש ןענייז ןיילַא ךיז ןופ .עוויטַאיציניא עקידלַאװג ַא רָאנ ,טייקשידלעה
 "ןענָאילַאטַאב עקידנעילפ , ןוא ?ןעגָאילַאטַאב ענרעזייא , ןרָאװעג ןפַאשעג
 טנַאװ יד ןכָארבעגכרוד ןבָאה ןענָאילַאטַאב יד .רעקיירטס ענעבילקעג ןופ
 עַלַא טלעטשענּפָא ןבָאה ןוא סנַאשקנַאשזדניא יד ןוא ײצילַאּפ ,רעטילימ ןופ
 רעקיירטס קילדנעצ ַא וצ טנעַאנ .רעכערבקיירטס ןופ טיהרַאּפ ןוא ןקירבַאפ
 -רַאפ ןענייז רעמ ליפ ,ןסױטשנעמַאזוצ יד ןיא ןרָאװעג טעטיוטעג ןענייז
 .ןרָאװעג טעדנואוו

 ,רעקיירטס יד ןופ טיײקשירַאדילַאפ רעשיטנַאטילימ רעד וצ ץאזנגעג ןיא
 ןופ טייקטליופעצ יד טלגיּפשעגּפָא רעריפ-ןָאינוי יד ןופ טייקנסירעצ יד טָאה
 ןבָאה סָאװ סגָאינוי ערעסערג יירד יד ןופ רעריפ יד .םזינָאינוי-ךַאפ םעד
 -ַאגלַאמא יד ,דעטיינוי יד ,רעטקַארַאכ ןלעירטסודניא ןַא ןגָארט טלָאזעג
 יד ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא עטצעל יד) "ןָאינוי גיב ןַאװ, יד ןוא דעטיימ
 טאטלוזער רעד .ךיז ןשיווצ ןעמוקכרוד טנעקעג טינ ןבָאה (ןטשער .וו .וו .א
 ןעזעג ןבָאה סנערוָאל ןיא ןטנַאקירבַאפ יד ןעוו ,רעקירעיורט ַא ןעוועג זיא
 ןבָאה ,רעטעברַא יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןכערבכרוד טינ ןענעק ייז זַא
 ןטנאקירבַאפ יד .סנָאינוי יד ןדיימוצסיוא רעבָא ןבעגוצכָאנ ןסָאלשַאב ייז
 גנוריצודער-ןיול יד קירוצ ןעיצ ייז זַא גנודלעמ ַא טימ ןעמוקעגפורַא ןענייז
 ,טפַאשרעריפ-ןָאינוי עלַארטנעצ ןייק .גָאט-טעברַא ןטרעגנעלרַאפ םעד ןוא
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 ןענייז .ןעוועג טינ זיא ,רעקיירטס עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער ןענעק לָאז סָאװ

 יד שטָאכ ,עיצַאזינַאנרָא ןֶא ןקירבַאפ יד ןיא ןעננַאנענקירוצ רעטעברַא יד

 .ןרָאװעג ןענואוועג ןענייז ןעננורעדַאפ

 ןטַאנָאמ ןביז ךָאנ .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא רעטרע-ליטסקעט ערעדנַא ןיא

 ,ןָאינוי רעטקינייארַאפ ַא ןָא ,טרעננוהעגסיוא ןוא טרעצענפיוא ,קיירטס

 סימָארּפמָאק ַא ףיוא ןקירבַאפ יד ןיא ןעגנַאגעגקירוצ רעקיירטס יד ןענייז

 ,ןטנַאקירבַאפ יד ןופ ןעננוגנידַאב יד ףיוא ןצנַאנניא רעדָא

 עירטסורגיא רליוס רעד ןיא טײרטסילַארעגעג רעד

 -לַארענעג רעד ןעוועג זיא גנוטיידַאב ןוא םענרַאפ ןרעסערג ליפ ַא ןופ

 ןטשרע םעד .רָאי ןבלעז ןיא עירטסודניא-ןליוק רעצנַאג רעד ןיא קיירטס

 ןוא רעכייו רעד ןיא רעבערנ-ליוק טנזיוט טרעדנוה סקעז ןענייז ?ירּפַא

 עכעלטע .קיײרטס-לַארענעג ַא ןיא סױרַא עירטסודניא-ןליוק רעטרַאה רעד ןיא
 -רעטעברַא ןסיורג םעד ןופ טנורגרעטניה םעד ןגעוװ קיטיונ ןענייז רעטרעוו

 -סיוא קרַאטש עירטסודניא-ןליוק יד זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא ,טערטסױרַא

 טכַארבעג רע ןיא בורג-ןליוק ַא ןעוועג זיא סע ואוו .ןרָאװעג טרעטיירבעג

 ןטיפָארּפ יד ןוא ךיוה ןעוועג ןענייז ןליוק ףיוא ןזיירּפ .עיצַארעּפָא ןיא ןרָאװעג

 טנעדיזערּפ ,סיאול ןַאשזד יו םעדכָאנ .רעכעה ךָאנ סעינַאּפמָאק יד ןופ
 -לַארענעג םעד ןפורעגקירוצ 1919 ןיא טָאה ,סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי רעד ןופ

 -רעד טימרעד ןוא "גנורינער רעזנוא ןגעג טינ ןפמעק רימ , ?ייוו ,קיירטס

 טָאה ,עירטסודניא-ןליוק ןוא -לָאטש רעד ןיא קיירטס ןטקינייארַאפ ַא טקיטש

 -ןליוק יד טימ ךַאמּפָא ןַא ןסילש וצ ןפלָאהעג םיא עיצַארטסיניפדַא-ןָאסליװ יד

 -נײרַא טינ רעבָא זיא ךַאמּפֶא םעד ןיא .טייצ רָאי ייווצ ףיוא סעינַאּפמָאק

 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןטַאטש-םורד יד ןיא עירטסודניא-ןליוק יד ןעגנַאגעג

 .סיוא טָאה סיאול ,עיצקודָארּפ רעד ןיא ץַאלּפ ןסיורג ַא ןעמענרַאפ וצ

 סָאו רעריפ רעשיטסינוטרָאּפָא רעדעי יו םורד ןיא עירטסודניא יד טזָאלעג

 לַאװק רעד ןרָאװעג זיא םזינוטרָאּפָא רעד .(תורצ) *ל?בָארט , ןדיימסיוא ליוװ

 ןָא ןטלַאה סָאװ ,רעבערג ןליוק יד רַאפ סלבָארט עתמא ,ערעיוהעגמוא ןופ

 .רעפרַאש ךָאנ ןרעוו ןוא טייצ עצנַאג יד

 סקעז זַא ,טקנוּפ א ןרָאװענ טלעטשענניירַא זיא ךַאמּפָא םעד ןיא

 םידדצ עדייב ןפרַאד ,רעבמעצעד טַאנָאמ ןיא ,ןיינסיוא ןייז רַאפ ןטַאנָאמ

 ןסילש וצ ךוזרַאפ ַא ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןעיינַאב ןוא ןעמוקנעמאזוצ ךיז

 -המחלמ רעד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא 1921 רעבמעצעד רעבָא .ךַאמּפָא םעיינ ַא



 1 | סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ שטכישפג

 ןוא קידנסיוו טינ טנַאמעג ךיז ןבָאה סעינַאּפמָאק-ןליוק יד .טעטירעּפסָארּפ
 -נולדנַאהרַאפ יד ןביוהוצנָא ןָאינוי רעד ןופ גנודנעוו יד טרירָאנניא ןצנַאגניא

 עכייוו ןָאט ןָאילימ 63 ןופ סַאּפַאז א טָאהענ ןבָאה סעינַאּפמָאק-ןליוק יד .,ןעג
 ןענייז ןליוק ףיוא ןזיירּפ יד יו יױזַא .געט 858 רַאפ ןקעלק טעוװ סָאװ ,ןליוק

 טייהנגעלעג ַא ןעזענ ןענָארַאב-ןליוק יד ןבָאה ,עיסערּפעד רעד ןיא ןלַאפעג

 טנכערענסיוא ךיוא ןבָאה ייז .ןזיירּפ יד ןפיורשוצפיורַא קיירטס םעד ךרוד
 .רעכערבקיירטס ךס ַא ףיוא

 ןריימוצסיוא ךַאזרוא ןייק טַאהעג טינ ךיוא טָאה ,רעדיוו ,גנוריגער יד
 ןייק ,ןעועג טינ רעמ זיא ןליוק ןיא טייקידנעווטיונ-המחלמ ןייק .קיירטס ַא
 טרעדנוה ןעוועג זיא עיצַארטפינימדַאדגנידרַאה יד ןוא טינ ךיוא קיירטס-לָאטש
 .ןענָארַאב-ןליוק יד ןופ טייז רעד ףיוא טנעצָארּפ

 ןטסנידרַאפ עגײלק ןוט עצַארפ ערעװש

 -יורג יד רעסיוא .ערעווש ַא ןעוועג זיא רעבערג-ןליוק יד ןופ עגַאל יד

 -ץוש קינייו רעייז טימ דרע רעד ןיא ףיט ןטעברַא ןופ ןעגנוגנידַאב עמַאז
 ןעוועג רעכיז טינ לָאמנייק רעבערנ-ןליוק רעד זיא ,ןשינערָאװַאב ןוא ןעלטימ
 .רָאי ןיא ןטעברַא טעװ רע געט ליפיוו ןוא טעברַא גָאט ַא ןבָאה טעװ רע ןעוו
 ןופ דנַאטשוצ ַא ןשרעה ןעמונעג ןיוש טָאה עירטסודניא-ןליוק רעד ןיא
 םוצ ױזַא .טלָאצַאב ןבָאה רעטעברַא יד רָאנ ןכלעוו רַאפ ,עיצקודָארּפרעביא
 ןטנגעגליוק עטסקיטכיװ יירד יד ןיא זַא ןרָאװעג ןזיוװַאב ןזיא ליּפשייב
 : ןעוועג ןטסנידרַאפ עכעלרעי יד ןוא געט-טעברַא לָאצ יד ןענייז

 טסנידרַאפ רעכעלטינשכרוד געט-טעברַא לָאצ עכעלטינשכרוד
 רָאו ַא רָאו ןיא טנגעג
 2890 119 == == --- --- ָאווהֶא

 209 108 --- --- -- גרובסטיּפ
 00 80 עינישודריוו טסעוו

 ,עינַאּפמָאק רעד טלעג-הריד רעטנורַא טייג ןטסנידרַאפ עכעלגעלק יד ןופ
 רעטעברַא יד יוװ יוזַא ,ןכיילג סָאד ןוא רעװולוּפ ,לָאטיּפש ,רָאטקָאד םעד רַאֿפ
 קיסיירד ןופ ןענייז ןזיירּפ ואוו ,ןטפעשעגיעינַאּפמָאק יד ןיא רָאנ ןפיוק ןזומ
 יד ןענייז ,ןטפעשעג עטַאוירּפ יד ןיא יו רעכעה טנעצָארּפ קיצעביז זיב
 ךיז ןבָאה ןוא סעינַאּפמָאק יד טקידלושרַאפ ןעוועג קידנעטש רעבערג-ןליוס
 .ןייג וצ ואוו ןבָאה וליפַא ןלָאז ייז ביוא טרָא ןופ ןריר טנעקעג טינ



 ןייטשטּפ} ךלמ ס2

 ,ןבורג-ןליוק יד ןיא טשרעהעג טָאה ,רענרע ליפ ךָאנ ,ענַאל עבלעז יד

 קיירטס-לארענעג רעד ןעוו ,עירטסודניא ןליוק רעכייוו רעד ןיא סרעדנוזַאב

 .ןכָארבעגסיױא זיא 1029 ןוא 1926 ןיא

 ןוא יַאהיל רעד ייב יװ טנעצַארּפ 808 זיב ןכיירגרעד סָאװ ןטיּפָארּפ

 טכַאפנעצרַאפ ןענייז סָאװ סנגעמרַאפ ןוא 1920 ןיא עינַאּפמָאק רַאבסעקליוו

 ןיא סָאװ עצַארּפ ןוא טייקמערָא ,טייז ןייא ןופ רָאי עכעלטע ןיא ןרָאװעג

 ןיא .טשרעהעג ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ עקיזיר סיורג טימ ןדנוברַאפ

 לָאצ יד .טעברַא רעד ייב ןרָאװעג טעגרהרעד רעטעברַא 1,978 ןענייז 1

 יד ןיא םעד רעסיוא .רעטנזיוט ליפ יד ןיא טכיירנרעד טָאה עטלּפירקרַאפ

 יו ןטייהקנַארק עכלעזַא ןופ טייקכעלדיימרַאפמוא רעד טימ ןדנוברַאפ טעברַא

 .וו ,.זא .א םזיטַאמער ,גנודניצנַא-ןעגנול ,עמטסַא

 ןיא ןטערטוצניירַא גנַאלרַאפ ןסיורג ןייק טַאהעג טינ טָאה סיאול ןַאשזד

 ןוא ןטנוא ןופ קורד רעד םיא טָאה עיצקַא וצ טּפוטשעג .קיירטסילַארענעג ַא

 ןבָאה סעינַאּפמָאק יד סָאװ ,ךַאזרוא עקיטכיוו רעייז םיא רַאפ יד ,סנטייווצ

 טעװ טַארקָארויב-ןָאינוי ַא .םעטסיס "ףָא-קעשט , םעד ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז

 / ןטסגרע םעד ףיוא ןייגנייא טעװ רע .קיירטס ַא ןדיימוצסיוא גנידצלַא ןָאט
 -נייא ןייז טימ ךיז ןעּפעשטרַאפ ןטסילַאטיּפַאק יד ןעוו רעבָא ,סימָארּפמָאק

 -ַאדנופ רעד זיא םעטסיס "ףָא-קעשט , יד .ןפמעק רע טעװ טלָאמעד ,טפנוק

 ןַאשזד ןופ ןישַאמ עשיטַארקָארויב ןוא עשירעטעררַאפ יד רעכלעוו ףיוא טנעמ

 .ןטלאהעג ךיז טָאה סיאול

 -לָאטש םעד ןופ טריפעג ,סעינַאּפמָאק-ןליוק יד זַא ןעוועג רָאלק זיא סע

 וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ,ןבורג-ןליוק עקיטכיוו טרילָארטנַאק סָאװ טסָארט

 ןליוק עטרַאה יד .דנַאל ןיא ןָאינוי עטסקרַאטש ןוא עטסערג יד ןקיליטרַאפ

 -לַארענעג רעד .ןענָארַאב-ןליוק עכייוו יד ןעננַאנענכַאנ ןענייז סעינַאּפמָאק

 רעד ןופ ןלייט עדייב ןיא ןרָאװעג ןפורעגסױרַא רעבירעד זיא קיירטס

 .עירטסודניא

 רעטיײרטס ןגעג ועגנוטיירברָאפ עקירעהעג טכַאמ גגוריגער

 -ריו טסעוװו ןוא יִאניליא ,ָאייהָא ,עינייוליסנעּפ ןופ סרָאנרעװַאג יד

 ןפלעה וצ ןעגנוטיירברָאפ עשירעטילימ עטסערג יד טכַאמעג ןבָאה עינישזד

 -ניא-ןליוק רעד ןופ רעטנעצ רעטסערג רעד ,עינייוליסנעּפ .סעינַאּפמָאק יד

 ןפוררַאפ טָאה ?לורּפס רָאנרעװַאג .ייר רעטשרע רעד ןיא ןעוועג זיא ,עירטסוד

 ןקירדרעטנוא וצ , סעיצקורטסניא ןבעגעג ייז ןוא ספירעש עֶלַא ןופ גנוטארַאב ַא
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 שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד ."ךיז טיײרּפשרַאפ רע רעדייא טלָאוװער םעד

 ןעלטימ-רָארעט עלַא .טלָאװער א יו ןרעוו טלדנַאהַאב ףרַאד קיירטס רעד זַא

 .גונענ טונ ןייז ןפרַאד

 ןרָאװעג טלייטעצ ןענייז ,ָאייהא ,טַאטש-ןליוק ןקיטכיוו זטייווצ ַא ןיא

 עיצילימ-טַאטש רעד ןופ ןרעגַאל יד ןיא עיצינומַא ןוא ןסקיב-ןישַאמ ךס ַא

 עכעלנע .,ןבורג-ןליוק יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,טַאטש ןופ לייט-םורד םעד ןיא

 -ריו טסעװ ןיא ןוא יִאניליא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנוטיירבראפ

 .עינישזד

 סעינַאּפמָאק יד זַא ,טנבייצעגסיוא טסואוועג טָאה טפַאשרעריפ-ןָאינוי יד

 טָאה סיאול ןַאשזד .םורד ןופ רעכערבקיירטס ןריטרָאּפמיא וצ ןעוענַאלּפ

 עקירעביא יד .עינישזדריוו טסעוו זיא ןרָאטַאזינַאגרָא ןקיש טזומעג רעבירעד

 לייט ןשּפיה ַא ןריצודָארּפ סָאװ ,ַאמַאבַאלַא ןוא יקָאטנעק יװ ,ןטַאטש-םורד

 רעבערג-ןליוק יד .ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ ןענייז ,שזַאנָאט-ןליוק םעד ןופ

 1920 ןיא גנולדנַאה סעסיאול טקוקרַאפ ןבָאה עינישזדריוו טסעו ןיא

 780,000 ןופ .קיירטס םוצ ןענַאטשענוצ טײקנסָאלשטנַא סיורג טימ ןוא
 ןבורג יד ןופ סױרַא טגזױט טרעדנוה סקעז ןענייז דנַאל ןיא רעבערג-ןליוק

 ןיא סָאװטע טוט טפַאשרעריפ-ןָאינוי יד ןעוו ,19992 ,לירּפַא ןטשרע םעד

 עצנַאג יד טריזילַארַאּפ יז טלָאװ ,םורד ןיא ןטנגעג-ןליוק עקירעביא יד

 .בורג-ןליוק ןטצעל םעד זיב עירטסודניא-ןליוק

 ןדלעה-טלעוורעטנוא רעטנזיוט טכַארבעג ןבָאה סעינַאּפמָאק-ןליוק יד

 רעד ןופ רעדילגטימ רַאפ ןוא ספירעשייטויּפעד רַאפ ןרָאװשעגנייא ייז ןוא

 -ןסַאמ ןנעג ןטאטש עֶלַא ןיא ןגיולפעג ןענייז סנָאשקנָאשזדניא .ייצילָאּפ

 -מָאק יד ןופ ןרָאװעג טצעזענסױרַא ןענייז רעטעברַא ןסַאמ .גניטעקיּפ

 טינ ןעלטימ-רָארעט עֶלַא יד רַאפ ךיז ןבָאה רעקיירטס יד .רעזייה-עינַאּפ

 -בכרוד ייז ןבָאה רעריפ עלעיציפָא ערעייז ןופ ּפעק יד רעביא .ןקָארשעגּפָא

 רעטנזיוט ליפ עכלעוו ןיא סעיצַארטסנָאמעד-טעקיּפ עזעידנַארג טריפעג

 -נָאמעד ַאזַא ןייא .טקילײטַאב ךיז ןבָאה סעילימַאפ ערעייז ןוא רעקיירטס

 זיא ,עינייוליסנעּפ ,ליווזנָארב ןיא רעקיירטס טנזיוט טכַא ןופ עיצַארטס

 -רַא יד ,ןקַאזָאק-טַאטש עטנפָאװַאב טרעדנוה ףלעווצ ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב

 -רַאפ טסנרע ןענייז ךס ַא ;דנַאטשרעדי ַא ןזיוװעגסױרַא ןבָאה רעטעב

 .ןרָאװענ טעדנואוו

 סיירטסזלַארענעג רעד רעבָא ,תומחלמ ןענייז סקיירטס רעבערג-ןליוק עלַא

 -סילַאטיּפַאק רעד ואוו ,המחלמ רענרעדָאמ א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא
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 ןסקיב-ןישַאמ יו ,ןעלטימ-טיוט ענרעדָאמ יד טדנעוועגנָא טָאה אנוש רעשיט

 .סעבמָאב ןוא

 יָאניליא ,ןירעה ןיא טכַאלש עסיטולב יד

 רעקיירטס יד ןבָאה טייקיטכערטרעדינ עשיטסילַאטיּפַאק טניימ סע סָאװ

 יטנואק ןָאסמַאיליװ ןיא ןָאירעמ ןוא ןירעה ןשיוװצ .יאניליא ,ןירעה ןיא ןעזעג

 ןבורג-ןליוק עריא .עינַאּפמָאק-ןליוק יַאניליא ןרעטואס עסיורג יד ךיז טניפעג

 יד טָאה קיירטס םעד ןטימ ןיא .טריזינַאגרָא קידנעטשלופ ןעוועג ןענייז

 ןסיירוצפיוא ןָאינוי רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןנָארקעג ןוא ןטעבעג עינַאּפמָאק

 רעטעברא יד ןלָאז רעבירָאפ ןייז טעוו קיירטס רעד ןעוו זַא ,ןרעדָא-ןליוק עיינ

 טינ טעטכילפרַאפ עינַאּפמָאק יד ךיז טָאה רַאפרעד .ןבָארג וצ סָאװ ןבָאה

 ןיא טכַאמענגוצ ןבורג יד ןטלַאה ןוא רעכערבקיירטס ןייקס ןריטרָאּפמיא וצ

 .ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא ןוליפַא זיא ךַאמּפָא ַאזַא .קיירטס םעד ןופ ףיױלרַאפ

 ןכָארבעג ךיילנ טָאה ,ןבורנ יד ןופ רעעזפיוא רעד ,רעטסעל .רמ רעבָא

 טָאה רעטסעל .,ןרעדָא עיינ יד ןסירענפיוא טָאה רע יו םעדכָאנ ךַאמּפָא םעד

 -ַאב לָאצ עסיורג ַא טכַארבענרעטנורַא ןוא רעכערבקיירטס טריטרָאּפמיא

 וצ ָאנַאקיש ןיא רוטנעגַא-וויטקעטעד רעטַאוװירּפ ַא ןופ סוויטקעטעד עטנּפָאװ
 רעד רעטנוא ןענופעגנ ךיז ןבָאה ןטידנַאב יד .רעכערבקיירטס יד ןצישַאב

 ךיז טָאה סָאװ ,לעואדקעמ ,דלעה-טלעוורעטנוא ןטסואווַאב ַא ןופ עדנַאמָאק

 רעייז ןרָאװעג גנומיטש ירד ןיא ךיילנ .סקיירטס ןכערב ןיא טנכייצעגסיוא

 ,טגנערטשעגנָא

 -עברַא עּפורג ַא טקישענ רעקיירטס יד ןבָאה ,ינוי ןטס21 םעד ,ךָאװטימ

 ןופ ןרָאװעג טנגענַאב ןענייז רעטעברַא יד .רעכערבקיירטס יד טימ ןדער וצ רעט

 רעקיירטס ייווצ .ןסקיב-ןישַאמ ןופ רעייפ ַא טימ סוויטקעטעד עטנפָאװַאב יד

 .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז עכעלטע ןוא טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז

 יד ןדנוצעגנָא טָאה סָאװ קנופ רעטצעל רעד ןעוועג זיא דרָאמ רעד
 ןופ ןגיוצענ רעקיירטס רעטרעדנוה ?יפ ךיז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא .רעקיירטס

 -סיוא זיא טכַאלש ַא .עינַאּפמַאק-ןליוק יֵאניליא ןרעטוַאס רעד וצ ןטייז עלַא
 -ןישַאמ ןופ רעייפ םעד רַאפ ןקָארשענ טינ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד .ןכָארבעג

 טימ לעואדקעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .טַאהעג ייז ןבָאה ןסקיב .ןסקיב

 -עג ןענייז רעכערבקיירטס 19 .ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענייז רעדרעמ ענייז

 ןירעה ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענייז עקירעביא יד .טכַאלש ןיא ןעוועג טיוט

 יב .ןָאירעמ ןוא
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 -סױרַא טָאה ,טבַאלש יד טכוזרעטנוא טָאה סָאװ ,ירושזד עקיטרָא יד

 סָאװ עינַאּפמָאק-ןליוק רעד ףיוא טלַאפ דלוש יד זַא ?ייטרוא םעד ןנָארטענ

 ןעוועג ןענייז רעכערבקיירטס יד .ןטידַאב ענעגנודעג יד טריטרָאּפמיא טָאה

 טָאה רעכערבקיירטס א .טייקענדעשז-טלעג רעשירעכערברַאפ ריא ןופ תונברק

 טרַאנרַאפ םיא ןבָאה עינַאּפמָאק רעד ןופ ןטנעגַא יד זַא ,טלייצרעד רעטעּפש

 ,קיירטס ַא ןָא טייג סע זַא ןענופענסיוא טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש .בורג ןיא

 .ןייגקעװַא טזָאלעג טינ םיא ייז ןבָאה

 המסקנ ןרעדָאפ ןטסילַאטיֿפַאס

 -ַאב ןיא ירושזד רעד ןופ גנולדנַאה יד ןוא רעקיירטס יד ןֹופ גיז רעד

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג רעד ןופ ןעיירשעג עדליוו טימ ןרָאװעג טנגענ

 .ךַאז ַאזַא ןנייװשרַאפ טנעקעג טינ טָאה סָאלק רעקידנשרעה רעד .עסערּפ

 יִאניליא רעד .המקנ רַאפ םערַאיל ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד

 -מָאק רעד רַאפ רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה ןעמונעגפיונוצ טָאה רעמַאק-לדנַאה

 -רעטעברַא רעטשרמולכ ַא ,לָאמס רָאנרעוװַאנג .,רעקיירטס יד ןנעג עינַאּפ

 .רעמַאקדנַאה םעד ןופ טייז רעד ףיוא טשימענניײרַא ךיז טָאה ,טניירפ

 -גנוסירגַאב ַא טימ רָארעט םעד טקיטומרעד טָאה ןיילַא גנידרַאה טנעדיזערּפ
 : רעמַאקדלדנַאה םעד וצ עמַארגעלעט

 טעוו סָאװ ,ןסיוועג ַא ןַארַאפ רעכיז ךָאנ ןיא יָאנוליא טַאמש םעד ןיא,
 רימ רַאפ םענעגנא רעייז ןייז םעוו סע .ךַאז עכעלדנעש ַאוַא ןרירעלָאט טונ

 טעוו ןסיוועג רעקיזָאד רעד ןעוו ,דנַאל ןצנַאג םעד רַאפ קידנקיטומרעד ןוא
 (,800 טייז ,אבמיב) ?.קורדסיוא ןַא ןענופעג

 -לוזער טכַארבעג טָאה גנוקיטומרעד עלעיציפָא סגנידרַאה טנעדיזערּפ

 ,רעמַאק-?לדנַאה םעד ןיא טקירדענסיוא ,יִאניליא ןופ "ןסיוועג , רעד .ןטַאט

 ןוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ירושזד-דנערג עיינ ַא זַא וצרעד טכַארבעג טָאה
 -נָאק ; רעקיירטס 44 ,דרָאמ ןיא : ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןענייז רעקיירטס 4
 ;רעקיירטפ 84 ,ןדרָאמ וצ ףירגנָא ; רעקיירטס 98 ,דרָאמ ןייגַאב וצ עיצַאריּפס
 ענעגנודעג יד ןופ רעקיצנייא ןייק .רעקיירטס 88 ,טלָאװער ןוא עיצַאריּפסנַאק
 רעקיירטס ייווצ יד ןופ דרָאמ םעד ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא טינ זיא ןטידנַאב
 עגנַאל ןגָארקעג ןבָאה רעקיירטס ךס ַא .טכַאלש רעד וצ טכַארבעג טָאה סָאװ
 .ןענימרעט-עמרוט

 עלַא זַא ,ליּפשייב ןטייווצ א ןבעגעג טָאה טייקיטכערעג עשיטסילַאטיּפַאק
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 ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענייז רעקיירטס ךס ַא ןעוו ,ץעזעג ןרַאפ ךיילג ןענייז

 רעטכעוו יד .,עינייווליסנעּפ ,ליוונָאטפילק ןיא רעטכעוו עטנפָאװַאב יד ןופ

 -רַאמ ןבָאה רעקיירטס ןעוו ,עטכַאש רעד וצ גנַאגכרוד םעד ןסירענפיוא ןבָאה

 סיירפיוא םעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ליפיוו ,רעכערבקיירטס ןגעג טריש
 יד ,עטעגרהרעד סקעז ןבעגעגנָא טָאה עינַאּפמָאק יד .יונעג טינ ןעמ טסייוו

 רָאנ .ןרָאװעג טעגרהרעד זיא לָאצ ערעפערג ַא ךס ַא זַא ןביולג רעקיירטס
 160 ןרָאװעג ןענייז טנָאלקעגנָא .ןרָאװעג טיוטעג זיא ףירעש-יטויּפעד ןייא

 .רעטכעוו יד ןופ רעקיצנייא ןייק ןוא רעקיירטס

 ןבָאה ןענָארַאב-ןליוק יד יוװ רעגנעל ליפ ןטלַאהעגנָא טָאה קיירטס רעד
 םורד ןיא עיצקודָארּפ יד .ןעננַאנענסיױא זיא ןליוק סַאּפַאז רעד .טנכערעגנסיוא

 .ןסילשוצ ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןקירבַאפ ךס א .נונעג ןעוועג טינ זיא

 רע .ןָאינוי רעד ןופ גנומאדראפ ַא טימ ןעמוקענסיױורַא רעדיוו זיא גנידרַאה

 רעבערג-ןליוק יד זַא -- גנורעלקרעד ןייז ןיא טגָאזעג רע טָאה --- טסייוו

 ,טינ ייז ןזָאל רעריפ יד רָאנ ,טעברַא רעד וצ ךיז ןסייר

 ןעמונעג ןבָאה רעקיירטס יד ןוא ןטַאנָאמ יד ןניוצעג ךיז ןבָאה לייוורעד

 ענַאל רעד טימ טצונַאב ךיז טָאה סיאול ןַאשזד .טיונ ןוא רעגנוה ןליפרעד
 ךַאמּפָא ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןטָארטעגנײרַא טסוניוא ןטנצפופ םעד ןזיא ןוא

 ןליוק עטרַאה יד קידנזָאלרעביא ,סעינַאּפמָאק ןליוק עכייוו יד ןופ לייט ַא טימ

 קיירטס םוצ ןענַאטשענוצ ןענייז סָאװ רעבערנ-ןליוק עיינ יד ןוא רעקיירטס

 ןטלָאּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סיאול ןַאשזד ,לַאזקיש םענענייא רעייז וצ

 ערעדנוזַאב טימ ןעיימרא ערעדנוזַאב ןיא עטרַאה יד ןוא ןליוק עכייוו יד

 ןפיוא סימָארּפמָאק ַא ןעוועג ?לכב זיא ךַאמּפָא ןייז .ןעגנוגנידַאב-טעברַא
 יד ןוא ,עיניײװליסנעּפ ,יטנואק טעיעפ ןיא רעבערג-ןליוק יד ןופ ןובשח

 ,ןטנגעג ייווצ יד ןופ רעבערג-ןליוק יד .עינישזדריוו טסעוו ןיא רעבערנ-ןליוק

 ןענייז ןוא טריזינַאנרָאמוא ןעוועג ןענייז ,לָאצ ןיא טנזיוט טרעדנוח םורַא

 ,סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי יד ןופ ןעננוכערּפשרַאפ יד ףיוא קיירטס זיא ןיירַא

 זיא סע ןעוו .עירטסודניא עצנַאנ יד טריזילַארַאּפ טָאה ןקיירטס-טימ רעייז

 .ייז ןָא ?ןסעגרַאפ , סיאול ןַאשזד טָאה ,קיירטס םעד ןקידנע וצ ןעמוקעג רעבָא

 עכעלטע ךָאנ .טאררַאפ ןקידלאװג א ןופ תונברק יד טכַאמעג ייז טָאה רע

 .ןרעקקירוצ טזומעג ךיז רעטעברַא יד ןבָאה קיירטס ןרעדנוזַאב ןטַאנָאמ

 ןוא ןשידלעה ַאזַא ןיא ןענואוועג ןבָאה רעבערג-ןליוק יד סָאװ ץלַא

 ףיוא ךַאמּפֶא ןטלַא םעד ןופ גנואיינַאב ַא ןעוועג זיא ףמַאק ןקיליוורעפָא

 טָאה סיאול ןַאשזד .,ןעגנוגנידַאב עטלַא יד טניימעג טָאה סָאװ ,טייצ רָאי ַא

 טיהרַאפ םיא טָאה סָאװ ,םעטסיפ "ףָא-קעשט , עטבילַאב ןייז ןענואוועג רעבָא
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 טָאה רַאפרעד .רעדילגטימ ענייז ןופ ןטלָאװער יד ןופ סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 ןייא טָאטשנָא ןכַאמּפָאטנגעג טריפעגנייא ןוא עירטסודניא יד ןטלָאּפשעצ רע

 .ךַאמּפָא ןלַאנָאיצַאנ

 רעטעברַא פַאשרַאב יד ןופ סײרטסילַארעגעג רעד

 זיא גנוטיידַאב רעשיטילָאּפ רעסיורנ ַא ןופ קיירטס-ןסַאמ רעטירד רעד

 טרעדנוה ריפ רעכעה ,רעטעברַא ּפאש-ןַאב יד ןופ קיירטס-לַארענעג רעד

 ,לָאצ ןיא טנזיוט

 ןבָאה ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ריא ,.7 הַא .פ .א יד ,לטיּפַאק םעד ןיא
 יד ןופ לָאר יד ,קיירטס םעד ןופ ךירטש-טנורג םעד טכַארבעגסױרַא רימ
 יד סָאװ טעטירַאדילַאס ןופ ןכורבסיוא ענַאטנָאּפס יד ןוא רעריפ-דוהרעדָארב
 ןיא קיירטס רעד .,ןזיוועגסיורַא ןבָאה סדוהרעדָארב ריפ יד ןופ רעדילנטימ
 -רַאפ ךיז ,רעריפ יד ןופ םזינוטרָאּפָא רעד סָאװ וצ עיצקעל ַא ןעוועג ךיוא
 ָאטינ זיא סע ןעוו .רעטעברַא יד טגנערב ,ןצעזענ עקיטסניג ףיוא קידנזָאל
 סָאװ טנַאה עבלעז יד טעװ ,גנונעװַאב-רעטעברַא עמַאזכַאװ ,עקיטכיט ןייק
 .ןעמענוצ רעטעּפש םיא ,ץעזעג ןקיטסניג םעד טיג

 יד ןעמונעגרעביא גנוריגער עלַארעדעּפ יד טָאה ןרָאי-המחלמ יד ןיא
 .גנוריפ-המחלמ רעד רַאפ עיצַאטרָאּפסנַארט עלענש ַא ןרעכיזרַאפ וצ ןענַאב
 ןדנוטש-טכַא םעד טרעטיירבענסיוא סערגנָאק טָאה ךַאזרוא רעבלעז רעד בילוצ
 -וצ טָאה עיצַארטסינימדַאאב ננורינער יד .ןכַאפ-זַאב עלַא ףיוא ץעזעג

 .ןקיירטס טינ ןלָאז ייז ,רעטעברַאיןַאב יד גנורעכעה-ןיול ַא ןפרָאװעג

 עטַאוװירּפ יד וצ ןענַאב יד ןבענענקירוצ גנוריגער יד טָאה 1920 ןיא
 .גנוטַאטשסיוא רעיינ ןופ עמרָאפ רעד ןיא הנתמ רענייש ַא טימ רעמיטננייא
 :נוקיטינרַאפ רַאלָאד ןענַאילימ רעטרעדנוה טקיליװַאב ךיוא טָאה סערגנַאק
 .גנוטאטשסיוא עטלא רעייז "ןעװעצינּפָא , רַאפ סעינַאּפמָאק-ןַאב יד וצ

 רָאביײל-ןַאב רעד ןופ טרעדָאפעג סעינַאּפמָאק-ןַאב יד ןבָאה 1921 ןיא
 סעינַאּפמָאק ,רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ דראָאב
 -ַאב טָאה דראאב יד .ןיול םעד ןדיינש וצ טכער סָאד ,"םוקילבוּפ , ןופ ןוא
 ףלעווצ ףיוא ןרָאװעג ןטינשעג דלַאב זיא ןיול רעד ןוא גנַאלרַאפ םעד טקיליװ
 טפַאשענּפָא דראָאב יד טָאה ,1921 לירּפַא ןיא ,רעטעּפש טַאנָאמ ַא .טנעצָארּפ
 יד ָטיִמ ןסָאלשעג טָאה גנוטלָאװרָאפ-ןַאב גנוריגער יד סָאװ ךַאמּפָא םעד
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 א רַאפ לַאנניס רעד ןעווענ זיא סָאד .עירטסודניא-ןַאב רעד ןיא סגָאינוי

 טָאה םע .ןעגנוגנידַאב-טעברַא עטרענרערַאפ ןוא גנוריצודער-ןיול רעיינ

 ו ףיוא ןלַאפעג ןיא ןטייוצ ןכָאנ טינש-ןיול ןייא ןוא ןעמונעג טינ גנַאל

 עמַא , זיא גָאט טעברַא רעקידנוטש-טכַא רעד .רעטעברַאדןַאב יד ןופ ּפעק

 בָאה רעטעּפש .סדוהרעדָארב ריפ יד רעסיוא ןכַאפ עלַא רַאפ ןרָאװעג "טריד

 טָאה 1929 בייהנֶא .ןדנוטש טכא יד ןרָאלרַאֿפ ךיוא סדוהרעדָארב ריפ יד

 -רעדָארב ריפ יד רעסיוא --- ןכַאפ עלַא רַאפ ןפָארטַאב עמוס ענעטינשעג יד

 ,9945,191,000 ,יונעג ןייז וצ .רָאי ַא רַאלָאד ןָאילימ ַא וצ טנעאנ -- סדוה

 ןוא ?יטעצ :?לכ ןטלַא םעד ןופ טסואוועג ןבָאה ןטַאננַאמ-ןַאב יד

 ,טפַאשנַאמ-ןַאב ןוא ןרָאטקודנָאק ,סרעצייה ,רעבײרט-וװיטָאמָאקָאל יד !שרעה

 ןגָארקעג ןבָאה ,סדוהרעדָארב "עשיטַארקָאטסירַא, ריפ יד ןופ רעדילנטימ יד

 -רַאפ ַא ןרעטש וצ ןרָאװעג טנכערענסיוא זיא סָאד .ןטינש-ןיול ערענעלק

 .טרָאּפסנַארט-ןַאב םעד ןיא ןכַאפ עלַא ןופ טערטסיױרַא ןטקינייא

 ןטעברַא רעדילגטימ סנעמעוו סנָאינוי סקעז יד ןבָאה ילֹוי ןטשרע םעד

 ,(ןדימש) סטימסקעלב ווָא דוהרעדָארב דעטיײמַאגלַאמַא יד יו ,רעּפעשד-ןַאב ןיא

 -לַאטעמ ןוא רעכעלב) סרעקריאװ לַאטעמ-טיש ווא סנעילַא לַאנָאשענרעטניא

 -?סעק) סרעקיימרעליַאב וװֶא דוהרעדָארב לַאנָאשענרעטניא יד ,(רעטעברַא
 רֶאּפ ַא .קיירטס ַא טרעלקרעד -- .לווָא .פ .א רעד ןופ ןלייט עלַא --- (רעכַאמ

 עטריציפילַאװק-בלַאה עלַא ןענַאטשענוצ קיירטס םוצ ןענייז רעטעּפש נעט

 עטסָארּפ ,רעדָאלנָא-טכַארפ ,רעסַאּפפיוא-נעוו ,סקריולק יד יו ,רעטעברַא-ןַאב

 סקעז יד ןופ רעריפ יד .לָאצ ןיא 400,000 םורַא ,רעטייוו ױזַא ןוא רעטעברַא

 ,סדוהרעדָארב ריפ יד ןופ עציטש רעד טימ טנרָאװַאב רעירפ ךיז ןבָאה סנָאינוי

 קיירטס ןכערב וצ רעטילימ טסיש גנידרַאה

 ךיז ןענעק ייז זַא ,טסואווענ טנכייצענסיוא ןבָאה ןטַאננַאמ-ןַאב יד

 -ער רעלַארעדעּפ רעד ןופ טפַאשרעטעברַאטימ רעלופ רעד ףיוא ןזָאלרַאפ

 ןופ עיצַאיסָאסַא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,רעלייק טיוו-עד טָאה רעבירעד .גנוריג

 ווירב םעד ףיוא הּפצוח סיורג טימ ןרעפטנע טנעקענ ,סעינַאּפמָאק-ןַאב יד

 טָאה רעלייק .,סנָאינוי יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןביוהוצנָא .? ווָא .פ .א רעד ןופ

 .גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ןופ עלָאּפ רעד רעטניה טלעטשעג ךיז ווירב ןייז ןיא

 וַא ןענעקרענָא וצ ןעוועג טלָאװ ןעגנורעדָאפ ערעייא ךיז ןבעגרעטנוא , |

 ריא ביוא .גנוריגער רעד ןופ רעסערג זוא טעטירָאטיוא ןוא טכַאמ רעייא
 גנוריגער רעד ןופ עיצוטיטסניא ןָא ןגעג קוירטס ָא ןייז סע טעװ ןקיירטס טעוו



 ,9 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ שטכישעג

 עטקינווארַאפ יד ןופ גנוריגער רעד ןגעג קיירמס ַא ןייז טעוו סָאד ---

 " ,ןמַאטש

 -גנוריגער ןופ ןסולשַאב ףיוא ייז ןפייפ ,ךיז טניול ןטסילַאטיּפַאק יד ןעוו

 ,א.ר.נ רעד רעטנוא לָאמ רעקילדנעצ טריסַאּפ טָאה סע יו ,סעיצוטיטסניא

 --- ייז רַאפ קיטסניג זיא סולשַאב רעד רעבָא ןעוו .1924 ןוא 1929 ןיא
 ,רעטעברַא יד ןרעוו --- ןסולשַאב טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד זיא סָאד ןוא

 ,גנוריגער רעד ןנעג ןלעבער ,סולשַאב םעד ןָא טינ ןעמענ סָאװ

 ןענייז קיירטס םעד ברע .לייט רעייז ןנָארטעגוצ ןבָאה ןעגנוטייצ יד
 םעד ןופ ןענַאב יד, זַא ,םעד ןנעוװ סעמַארגעלעט עסיורג ןרָאװעג טקורדעגנ
 --- דנַאל סָאד .סיזירק ַא ברע ךיז ןעניפעג ("סייווליער סנַאשיינ יד,) "קלאפ
 סרָאנרעװַאג יד .רַאפעג ַאזַא ןגָארטרעבירַא טינ ןעק---קלָאפ סָאד ,לָאמַארעדיװ
 -סנַארט רעד זַא ןעלטימ עקירעהעג יד ןָא ןעמענ גנוריגער עלַארעדעפ יד ןוא
 .ןדייל טינ לָאז טרָאּפ

 ןופ ,ןטַאטש עטסרעמ יד .ןעמונעגנָא ייז ןבָאה ןעלטימ עקירעהעג יד

 -עננייא ,ןּפורט ערעייז טריזיליבָאמ ןבָאה ,ןַאעקָא ןשיפיסַאּפ םוצ יאניליא

 ינרױטַא ."ןעלטימ , טרָאס םעד ןופ ךָאנ ןוא ספירעשייטויּפעד ןסַאמ ןרָאוװש

 ,ננורעלקרעד רעשירָאנעטַאק ַא טימ ןעמוקענסױרַא זיא יטרעהָאד לַארענעשזד

 עלַארעדעּפ רעטנזיוט .,ןרעוו טיהענּפָא טעוו ןוא זומ גנונעדרַא ןוא ץעזענ זַא

 םעד ןופ גנעל רעד רעביא ןרָאװעג ןריואוושעגננייא ןענייז סלַאשרַאמ יטויּפעד

 | .גערב-םי ןשיפיסַאּפ םוצ געוו

 -רָאבייל גנוריגער יד טָאה ןרָאװעג טרעלקרעד זיא קיירטס רעד יו ךיילג
 -עגנָא"ןַאב ןופ סוטַאטס רעייז ןרילרַאפ רעקיירטס יד זַא טעדײשטנַא דראָאב)
 סעינַאּפמָאק-ןַאב יד .ייז טמוק סע סָאװ טכער-טעטירָאינעס עֶלַא טימ עטלעטש
 ,רעטעברַא עיינ ןלעטשּוצנָא שינעביולרעד ַא ןנָארקעגנ ןבָאה

 -ניא ןַא טימ ןעמוקעגסיױרַא גנידרַאה טנעדיזערּפ ןיא ילוי ןטפלע םעד

 יד ףיוא ךעלנייוועג יוװ ןרעוו טריטרָאּפסנַארט זומ טסָאּפ יד זַא ,עיצקורטס

 וצ עטמאאב עלַארעדעפ יד וצ ?עפַאב רערָאלק ַא ןעוועג זיא סָאד .ןענַאב

 ,ןעלטימ עלַא טימ קיירטס םעד ןכערב

 גנוריגער עלַארעדעּפ יד טָאה ,רעכיז קיירטס ןופ טסולרַאפ םעד ןכַאמ וצ
 יטרעהָאד טָאה טסוניוא ןטשרע םעד .ןענַאב יד ןיא ןטַאדלָאס טלעטשעגניירַא
 יד ןנעג ןֹוא קיירטס םעד ןנעג ןָאשקנָאשזדניא ןלַארעדעּפ ַא ןעמונעגסיױרַא
 ןפורנָא ,ןָאשקנָאשזדויא םעד טיול ,טרָאטעג טינ טָאה רעקיירטס ַא .םנָאינוי
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 ןענייז סנָאינוי יד ןופ ןדנָאפ עַלַא .ןעמָאנ ןתמא ןייז טימ רעכערבקיירטס ַא

 .גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ

 :טנָאזעג יטרעהָאד טָאה ,גנולדנַאה רעשיגרענע ןייז טימ קידנעמירַאב ךיז

 עטקינייארַאפ יד ןופ גנוריגער רעד רַאפ ןדער ןעק ךיא יוװ גנַאל יױזַא,/
 זַא ןוָאלרעד וצ טינ גנוריגער רעד ןופ טכַאמ יד ןדנעונָא ךיא לעוו ןטַאטש

 ,ּפַאש-ןעּפָא םעד ןטכינרַאפ ןלָאז סנָאינוי יד

 ןשטנעמ ןעוו ,רעקלעפ עלַא יד ןופ עמכישעג רעד ןיא טווצ ַא טמוק סע,
 .םינ ןבָאה ייז רעדָא גנוריגער ַא ןבָאה ייז יצ ןסיוו ןפרַאד

 םעד רעטנוא טינ ןעק סנָאונוי ןופ עיצַאניבמָאק ַא רעדָא ןָאונוי ןייק,

 וד ןופ קלָאפ ןשינַאקירעמטַא םעד ןביורַאב ןוא גנוריגער רעד ןריטקיד ץעזעג
 ,סנָאינוי יד ןטכינרַאפ טלָאמעד טעוו גנוריגער יד .ןטייקידנעוװטיונ-סנבעל
 זומ ןוא קיטכעמלַא זיא ןטַאמש עטקינויארַאפ יד ןופ גנוריגער יד לייוו

 ",ןטלַאהנָא

 גנעג-ָאייהָא רעד ןופ טּפיוה םעד ןופ ןּפיל יד ןופ ,ץעזעג ןגעוו דייר יד

 יד קידנטלַאה סנכערברַאפ עלענימירק רעמ ןעגנַאנַאב זיא סָאװ ,(עדנַאב)
 ,רעכערברַאפ עלענימירק עטסגרע יד יו טנעה עריא ןיא גנוריגער ןופ טכַאמ

 | .סיטכרָאפטַאנ רעייז טננילק

 רעריפ יד .,ןרָאלרַאפ ןבָאה רעטעברַא יד .טריפענסיוא טָאה יטרעהָאד

 ןָאשקנַאשזרניא ןנעגנ ןפמעק טלָאװעג טינ ןבָאה סנָאינוי-ךַאפ סקעז יד ןופ

 -רעטנוא ייז ןבָאה רעבמעטּפעס ןטנציירד םעד .,ןטַאדלַאס עלארעדעפ ןוא

 טרעדנוה ייווצ םורַא .ןטַאנגַאמד-ןַאב יד ץלַא קידנבעגכָאנ ךַאמּפָא ןַא ןבירשעגנ

 ערעייז .טעברַא רעד וצ ןרָאװענ ןעמונענקירוצ טינ ןענייז רעקיירטס טנזיוט

 ענעבילבענרעביא יד .רעכערבקיירטס יד ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סבַאשזד

 ןיא קיירטס םעד טרעלקרעד ןוא סעטימָאק טריזינַאנרָא ןבָאה רעקיידטס

 -מוא רעד טָאה גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עציטש ןָא רעבָא .טּפַארק

 טנזיוט טרעדנוה ייווצ יד .גנוקריוו ןייק טאהענ טינ קיירטס "רעכעלצעזענ

 .ןעגנוקיטפעשַאב ערעדנַא ןכוז טזומעג ןבָאה רעטעברַא

 עיצקַא-טעטירַאדילָאס טקיטשעד ןבָאה רעריפ דוהרעדָארב

 -רעטעברַא רעד ןופ ןגָארקעג רעקיירטס יד ןבָאה ּפַאלק ןטסערג םעד

 טריזיטַאּפמיס קרַאטש ןבָאה רעטעברא עטריזינַאנרָא ןסַאמ יד .גנונעווַאב

 טימ ןעזרעד דלַאב טָאה טפַאשרעריפ .? ווָא .פ .א יד רעבָא ,רעקיירטס יד טימ

 ןבָאה ןעמעלַא ןופ רעגרע .ןטייוו ןופ ןטלאהעג ךיז יז טָאה ,טקעמש סָאד סָאװ

 .עציטש טגָאזענוצ רעירפ ןבָאה עכלעוו ,רעריפידוהרעדָארב יד טלדנַאהעג
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 רָאנ טינ .טלסײרטענּפָא ךיז ייז ןבָאה ןכָארבעגסיױא זיא קיירטס רעד ןעוו

 וצ רעדילנטימ ערעייז ןעננואווצעג ןבָאה ייז רָאנ ,עציטש טגַאזטנַא ייז ןבָאה

 ןענייז סע .רעכערבקיירטס טימ ןוא ןטַאדלָאס ןופ ץוש רעד רעטנוא ןטעברַא

 "טעטירַאדילַאפ ןוא -עיטַאּפמיס ענַאטנָאּפס ןופ ןכורבסיוא רעקילדנעצ ןעוועג

 יד רעבָא ,רעדילנטימ-דוחרעדָארב עטריציפילַאװק עקירעביא יד ןופ סקיירטס

 .עטמאַאב-דוהרעדָארב עכיוה יד ןופ ןרָאװעג טקירדרעטנוא דלַאב זיא עיצקַא

 :נומיטשּפָא-םודנערעפעד ַא ךרוד טָאה רעסַאּפפיואדנעוו ןופ דוחרעדָארב יד

 יכרוד טגַאזטנַא ךיז טָאה לעביירג טנעדיזערּפ רעבָא ,ןקיירטס וצ ןסָאלשַאב

 יעטנעצ-ןַאב ןופ ןרָאפעג זיא רע .רעדילנטימ יד ןופ טאדנַאמ םעד ןריפוצ

 ,טעברַא רעד וצ ןייגקירוצ רעדילגטימ ענייז ןעגנואווצעג ןוא רעטנעצדןַאב וצ

 לביירג טָאה -- ןקיירטס וצ טינ דראָאב-רָאביײל רעד טגָאזענוצ ןבָאה רימ

 סָאװ גָאזוצ ןדעי ןטלַאה רימ ןוא --- ילוי ןטייווצ םעד טיָארטעד ןיא טגָאזעג

 ."ןבַאמ רימ

 ַא רעבָא ,סלעביירג יד ןטלַאה ןסערעטניא-רעטעברַא יד ןנעג גָאזוצ ַא

 ירָאפ עטסוּפ ַא רָאנ ןיא סָאד --- רעדילנטימ יד ןופ גנומיטשּפָא-קיירטס

 | .טעטילַאמ

 -עיטַאּפמיס יד טקירדרעטנוא ןבָאה סדוהרעדָארב ריפ יד ןופ רעריפ יד

 -ילַאק ךָאנ געוו ןפיוא ןנוצ עטסעב יד ףיוא רעדילנטימ ערעייז ןופ םקיירטס

 ןטנָאמרעדנביױוא ןיא םעד ףיוא טלעטשענּפָא רעגנעל ךיז ןבָאה רימ .עינרָאפ

 .לטיפַאק

 -דוהרעדָארב יד ןופ ףליה יד טצַאשענּפָא טונ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד

 * רעבָאטקָא ןט17 םעד ןבירשעג טָאה "לַאנריושזד טירטס לָאװ , רעד .רעריפ

 וצ טייקכעלגעממוא רעייז זַא ,ןגָאז וצ סקָאדַארַאּפ ןייק טונ זוא סע,

 עטסכעלקולג יד ןעוועג זיא קיירטס םעד ןופ ףיולרַאפ ןוא ןעמַאזוצ ןיימש

 ןוא רעריטסעװניא יד ןוא ללכב דנַאל סָאד ןפערמ טנעקעג טָאה סָאוו ךַאז
 ".טרפב סעיצקַא-ןַאֵב

 רעדילגטימ ךס 8 ןרילרַאפ סנָמיִנוי

 טשיװענּפָא ףמַאק םעד ןיא ןענייז רעטעברַא ּפַאשיןַאב יד ןופ סנָאינוי יד
 יז סָאװ ןטינש:-ןיול ייווצ טימ טלָאצַאב ןבָאה סדוחרעדָארב ריפ יד .ןרָאװעג
 ,סעינַאּפמָאק יד ןופ ןעמוקַאב רעטעּפש ןבָאה

 ןזיװעגסיורַא ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ דנַאטשרעדיװ רעשיאָארעה רעד
 ןופ גנונעװַאב ןָאינוי-דיירט יד טעװעטַארעג לפייווצ ןָא טָאה 1922 ןיא
 טלָאװ רעריפ יד וצ ןרעוו טזָאלעגרעביא טלָאװ ךַאז יד ןעוו .גנַאגרעטנוא
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 סנָאינוי יד רעבָא .ץנאנ ןבילבעג טינ ןָאינוי עקיצנייא ןייק ךעלניײשרַאװ

 ןופ סנָאינוי יד .ןטסנידרַאפ --- רעטעברַא יד ןוא רעדילגטימ ןרָאלרַאפ ןבָאה

 .רעדילגטימ טנזיוט טרעדנוה ןביז רעכעה ןרָאלרַאפ ןבָאה ,? ווָא .פ .א רעד

 -רעדילגטימ רעייז ןופ טפלעה יו רעמ ןרָאלרַאפ ןבָאה סנָאינוי ענלצנייא

 ףיוא ןלַאפעג רעדילגטימ 112,000 ןופ זיא ןָאינוי ןעמרַאשננָאל יד .טפַאש

 -טימ 128,000 ןרָאלרַאֿפ טָאה רעסַאּפפיױא געווזןַאב ןופ ןָאינוי יד .0

 םורַא (רעדיינש-רענעמ יד) סרעקריָאו גנידָאלק דעטיײמַאנלַאמַא יד ,רעדילג

 יד יו סעירטסודניא .רעטייוו ױזַא ןוא ,רעדילנטימ עריא ןופ טפלעה ַא

 ןענייז ,עיצַאזינַאנרַא ןופ ןכוזרַאפ עסיורג טכַאמענ ןבָאה סָאװ ,?יטסקעט

 .עטריזינַאנרָאמוא ןופ רענַאל םעד ןיא ןרָאװעג ןסיוטשענקירוצ רעדיוו

 דָאירעּפ המחלמ-ךָאנ םעד ןיא רָאי רעשיטירק ַא ,1922 רעבירָאפ זיא ױזַא

 טנָארפ ןצנַאג ןרעביא עוויסנעפָא ןַא טימ .םזילַאטיּפַאק ןשינַאקירעמַא םעד ןופ

 ענייז ןיא גנוריגער רעד ןופ סעצייל יד קידנעיצנייא ןוא רעטעברַא יד ןגעג

 ,קרַאמ-טלעװ םעד ףיוא םיא רַאפ ענַאל רעקיטסניג ַא טימ ןעמַאזוצ טנעה

 -ניירַא זיא ןוא סיזירק םעד ןעמוקעגייב םזילַאטיּפַאק רעשינַאקירעמַא רעד זיא

 טכיירגרעד טָאה סָאװ ,טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ ןרָאי עטעפ יד ןיא ןטָארטענ

 ןיא ךיז טלקייקעגרעטנורַא םעדכָאנ ןוא 1999-1998 ןיא טקנוּפ ןטסכעה ריא

 .סיזירק-טלעוו ןשיטסילַאטיּפַאק ןפיט ןוא ןסיורג םעד ןופ טנורגּפָא



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצ-ןוא-טכַא

 גנוגעװַאב עשיטסינומַאק יד
 ַא טיג חמחלמ --- .גנוטלַאּפש רֶשֵר ןופ טיײקכפעלדיײמרַאפמוא יר
 ףסיורג --- .לגילפ ןקגיל ןופ גנודליבסיוא רעד סיוטש ןקיטכעמ
 -- .ףקניל יד טימ זיא ײטרַאּפ רטשיטסילַאיצָאס  ןיא טייחרעמ
 ַא סלַא סציצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עסיורג ףיוא ןזייל רעריפ עטמצר
 יד --- .190198 ןיא ָאנַאקיש ןיא רָאפנעמַאזוצ רינד --- .שיגרָאװַאב
 -רַאֿפ רֶציז -- .ןצײטרַאּפ עשיטסינומָאק ייווצ ןופ גנודנירג
 יד --- .1920 ןיא ףטיור יד ףיוא ןלַאפרעביא יד -- .גנוקינייא
 -ריָאוו א יד---.ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רָצד ןיא גנוטלַאּפש טטיײווצ
 סרעקריַאװ, --- .ןטיײקיטיײרטש שבעלרעניא יד ןוא "יטרַאּפ סרצק
 -רצביא יד --- .1929 ןיֹא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק טרצוו "יטרַאּפ
 --- .ןפמַאק-ןסַאמ ןופ ןטגנורַאפרעד יד --- .ײטרַאּפ רעד ןופ גנואיוב
 ןשיטסינומָאק ןופ גנושימנײרַא יד ןוא ףמַאק רעלצנָאיצקַארּפ רעד
 רעד ---- .סטיצקַארּפ יד ןופ ףוס רעד --- .1929 ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא
 רַאפ גנוגעװַאב ןריפ ןטסינומָאק --- .ןרעטנימָאק ןופ ווירב רענעפָא
 -ײטרַאּפ רָטטכַא רֶצֹר --- .גנורעכיזרַאפ ןוא ףליח רעזָאלטעברַא
 -ןסָאמ יד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ סקואוו רעד --- .רָאפנעמַאזוצ

 .טנָארּפ ןטקינײארַאּפ םצד רַאפ פמַאק רער -- .סעיצַאזינַאגרָא

 יד ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא זשיטסילַאיצַאס ןטייווצ ןופ גנַאגרעטנוא רעד
 ןבָאה ,ןרַאצ ענעזעוועג יד ןופ דנַאל ןיא עיצולָאװער עשיטסיוועשלָאב עסיורג
 ,רערענָאיצולָאװער ,רעיינ ַא ןופ טרובעג םוצ ןריפ ךעלדיימרַאפמוא טזומעגנ
 .מוא עשימרוטש יד .יײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ,ײטרַאּפ רעשיטסיסקרַאמ
 -רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ ןלייט עסיורג טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ סייקיאור
 ,רעּפעש-ןַאב ,ןליוק ,לָאטש ןיא סקיירטס עסיורג יד ןיא טקירדענסיוא ,סָאלק
 עשינרענע עקידלַאב רַאפ ןעננורעדָאפ עקידטעּפמיא יד }2 .ד .א םגפאה
 -ליה יד ןופ םזינוטרָאּפָא רעד ,המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןופ ןרעייפ
 יד ןוא ףמאק-ןסָאלק ןופ ןגַארֿפ עקיטכיוו עַלַא ןיא סרענרעב ןוא סטיווק
 -ענ ךיז ןבָאה סָאװ גנוקירדרעטנוא רעשיטסילַאטיּפַאק ןנעג ןעלטימ-ףמַאק
 -ירעמַא-ךעלמיטננייא יד ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ןבָאה ,דנַאל ןרעביא ןגָארט
 ,עגַאל רעניײמעגלַא רעד ןיא ןטכָאלפעגניירַא ךיז ןבָאה סָאװ ןטנעמַאמ עשינַאק
 .ןעמוקענפיוא זיא גנוגעווַאב עשיטסינומָאק יד רעכלעוו ןופ
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 -לַאּפש רעד וצ ךעלדיימראפמוא טריפענ ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ עכלעז יד

 רעד ןיא ,ףמַאקןסַאלק ןוא םזינוטרָאּפָא ,סקניל ןוא סטכער ןשיווצ גנוט

 -ךַאפ יד ןיא טקריוועג ךיוא ןבָאה ,רעדנעל עלַא ןופ גנונעװַאב-רעטעברַא

 ,דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ (עשיטסיוועשלָאב) עשיטסינומָאק יד .ןטַאטש עטקינייא
 ננואיירפַאב רעקיטליגדנע רעד וצ געוו םעד ןזיוועג טָאה ,ןינעל ןופ טריפענ

 עשיטַארקַאמעדילַאיצַָאס יד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ
 ןזיוועג ןבָאה .וו .זַא .א ןליוּפ ,ןרַאננוא ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןעיײטרַאּפ

 -ןביוא יד .טריפ עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד רַאפ קערש ןוא טָאררַאפ סָאװ וצ

 ַא ןופ טכַאמ יד ןעמונענרעביא 1918 ןיא ןבָאה ןעײטרַאּפ עטנכערעגסיוא

 ןכָארבעגנעמאװוצ זיא סָאװ גנונעדרא רעשיטסילַאטיּפַאק - שיטסיכרַאנָאמ

 -רַא ןקידנרָאצ םעד ןופ ןוא המחלמ רעטליּפשרַאפ ַא ןופ ּפעלק יד רעטנוא

 ןטסילאטיּפַאק יד רַאפ ןטלַאהעג ןעײטרַאּפ יד ןבָאה טכַאמ יד .סַאלק-רעטעב
 ערעייז ןופ ךיז וצ ןעמוק ןוא םעטָא םעד ןּפַאכרעביא ןלעוו ענעי ןענַאװ זיב

 .תולּפמ ערעווש

 ,ןסוילָאּפ ייווצ יד ןרָאװענ ןענייז 1918 רעבמעווָאנ ןוא 1917 רעבמעווָאנ

 -ענ טלייטעצ זיא גנוגעוַאב-רעטעברַא עכעלטלעוולַא עצנַאנ יד עכלעוו םודָא

 -טסואווַאב טריפ געװ ןייא .ןנעוו עכעלצַאזנגענילַאטנעמַאדנופ ייווצ .ןרָאװ

 ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ רוטַאטקיד רעד ןופ גנוריפנייא רעד וצ טייהרעקיניז

 רעד וצ ,עיצוטיטסנָאס-רַאמייװ רעד וצ --- רעטייווצ רעד ןוא ,םזילַאיצַאס וצ

 -נעדניה וצ רעטעּפש ןוא םזילַאטיּפַאק ןופ ננוטלַאהפיוא ןוא גנוקרַאטשרַאפ

 רעגנעהנָא ןוא ןַארַאפ טינ זיא געוו-לטימ ןייק .םזישַאפ םוצ ,רעלטיה ןוא גרוב

 .ײטרַאּפ ןייא ןיא ןזיוה טינ ןענעס ןנעוו ערעדנוזַאב יד ןופ

 ןגעוו ןבירשעג ןינעל טָאה "?לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ ןופ ךַארק , ןיא
 -ַאב ןיא ןטנעמעלע עשיטסיסקרַאמ יד ןלייטוצסיוא טייקידנעווטיונ רעד

 ;: סָאלק-רעטעברא ןופ דרַאננַאװַא םעד ןופ ןעײטרַאּפ ערעדנוז

 -פָארַא טָאה ,המחלמ עסיורג יד ןפַאשעג טָאה סע ןכלעוו ,סיזירק רעד ,

 טנפעעג טָאה ,ןטייקכעלגנידַאב עלַא ןפרָאװעגּפָארַא טָאה ,רעיילש םעד ןסירעג
 םעד ןזיװַאב טָאה ןוא ןסירעגנָא גנַאל ןיוש טָאה רעכלעוו ,ריוושעג םעד

 -רוב רעד וצ ףתוש ַא ןופ לָאר רעד ןיא ,לָאר רעתמא ןייז ןיא םזינוטרָאּפָא
 -רָא ,קידנעטשלופ טנעמעלע ןקיוָאד םעד ןרָאװעג קיטיונ זיא'ס .עיזַאושז
 .ןעייטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ ןלייטוצּפָא לענָאיצַאזינַאג

 ויטרַאּפ ןייא ןיא זַא ,ןזָאלרעד טינ ןָאק עכָאּפע עשיטסילַאירעּפמיא יד ,

 -נוא טַאירַאטעלָארּפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןדרַאגנַאװַא יד ןעניפעג ךיז ןלָאז

 -רעטעברַא םנופ עיטַארקָאטסירַא רעכעלרעגריבניילק-בלַאה רעד טימ םענייא
 רעד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,סעיגעליווירּפ יד ןופ ךעלקערב ןעמוקַאב עכלעוו ,סַאלק
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 ןגעוו עירָאעט עטלַא יד .טמענרַאֿפ עיצַאנ 'ריא' סָאװ ,עגַאל 'רעקיטכעמסיורג'

 ,ייטרַאּפ רעטקינייארַאפ ַא ןוא !םנַאוונ ןכעלצעזעג' ַא ןגעוו יוו םזינוטרָאּפָא
 ןוא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טציא זיא ,ןטייקמערטסקע' ןופ טינ טלַאה עכלעוו
 גנורעמש רעקיטלַאװעג ַא ןיא ,רעטעברַא יד ןופ יירערַאנּפָא רעקיטלַאװעג ַא

 טסיוטש רעכלעוו ,םזינוטרָאּפָא רענעפָא רעד .גנוגעווַאב-רעמעברַא רעד רַאפ

 ךעלדעש ןוא ךעלקערש יוזַא טינ ןוא ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ּפָא ךיז ןופ דלַאב

 -סיסקרַאמ טומ טקיטכערַאב עכלעוו ,ןטימ םענערלָאג' םנופ עירָאעט יד יו
 רעצנַאג ַא טימ טזיײװַאב עכלעוו ןוא קיטקַארּפ עשיטסינוטרָאּפָא יד ןזַארּפ עשיט
 ,ןינעל) ".םישעמ ערענָאיצולָאוװער רַאפ טייצ יד טינ זוא סע זַא ,ןעמזיּפָאס ייר
 (.עבַאגסיוא עשיסור ,279 טייז ,18 דנַאב

 םעד ןופ ןטנעמעלע-רעטעברַא ערענָאיצולַאװער יד ןעמענסורַא סָאד
 ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס יד ןכלעוו ןיא םזינוטרַאּפא ןופ ּפמוז
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 ןקידרעטעּפש םעד רַאפ גנידַאב רעטשרע רעד ןרָאװעג זיא ,ןכָארקעגניירַא

 ןעגנורעדַאפ-םומינימ עמַאס יד רַאפ טנָארפ ןטקינייארַאפ ַא ןפַאש וצ ףמַאק

 טכַאמ ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק ןופ ץנעטסיזקע יד רָאנ .סַאלק-רעטעכרַא ןופ

 -נָא רעשיטילָאּפ ןופ דיישרעטנוא ןָא ,רעטעברַא יד ןריזיליבָאמ וצ ךעלנעמ

 .עיצק8 רעמַאזניימעג רַאפ ,טייקירעהעג

 1918 ןיט לגילפ ןקניל ןופ עמרָאפטַא29 יד

 ןענהפנה ריא טימ ןוא טפַאשרעריפ רעד טימ טייהנדירפוצמוא עפיט

 רעד ןופ ןעייר יד ןיא רעירפ ןופ ךָאנ טשרעהענ טָאה ,ןטסיסרעּפמָאנ יד

 ,1919 ןיא ךָאנ טעילטעג טָאה טייהנדירפוצמוא יד .,יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 עשיטסילַאיצַאס עּפורג ַא ןעוו ,1914 ןיא ןעמוקענ יז זיא קורדסיוא ןרָאלק ַא וצ

 יד ,קיטירק רעשיטסילַאיצַאס רַאפ לאנרושז םעד ןעמונענרעביא טָאה רעוט

 ַא ןופ ןענַאטשַאב ןיא עּפורג יד ."ויווער טסילעשַאס לַאנָאשענרעטניא,

 ,(דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא רעוט ַא טציא) סרעשזדַאר יו ,טנעמעלע ןטשימענ
 גיוודול ,שטיוורוה קיזייא קחצי .רד ,רעיאל רעטנאקאב רעד ,ןידוב סיאול

 -נעטור ,דיר ןַאשזד יוװ ,רעוט ערענניא יד ןעמוקענוצ ןענייז רעטעּפש .ערָאל

 .וו .א .א ,אניירפ סיאול ,גרעב

 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ןכוזרַאפ יד ןוא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד

 סנָאסרעדנעה ןוא סרעלדַא ,סנַאמעדייש יד ןופ טַארַאפ םעד ןרשכ וצ רעריפ

 עקניל ןופ גנודליבסיוא רעד סיוטש ןקרַאטש ַא ןבעגעג ךעלריטַאנ ןבָאה

 -סיוא ךיז טָאה עּפורנ עדעי .,דנַאל ןופ טעטש עטסקיטכיוו יד ןיא סעּפורג

 -טייהרעמ רעד טימ ,1917 ןיא טשרע .גנוזָאל ןוא םַארנָארּפ ריא טעברַאעג

 עלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאשעג טרעוו ,רָאּפנעמַאזוצ סיאול ,טס םעד ףיוא עיצולָאזער

 .ײטרַאּפ רעד ןיא סעּפורג עקניל עלַא ןופ גנוקינייארַאפ

 טימ לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקעגסױרַא ?נילפ רעקניל רעד זיא 1918 ןיא

 רעד .לגילּפ ןקניל טפ טסעפיגַאמ רעד ןסייהעג טָאה סָאװ ,עמרָאפטַאלּפ ןייז

 רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסימרָאפער םעד ןכָארטשעגנרעטנוא טָאה טסעפינַאמ

 ןגעוו סעיזוליא עשלַאפ טימ רעטעברַא יד טזייּפש עכלעוו ,טפַאשרעריפדייטרַאּפ

 רעד ןעוו ,םזילַאיצַאס ןופ ןססַאװנָא ןעמַאמנַאל א ןופ טייקכעלנעמ רעד

 טסעפינַאמ רעד .הכולמ יד ןעניוועג טָאלַאב םעד ךרוד טעוװ סַאלק-רעטעברַא

 עדייבעג-הכולמ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןפרַאומוא ךרוד רָאנ זַא ,ןזיוועגנָא טָאה

 טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד יד תוברוח עריא ףיוא קידנלעטשפיורַא ןוא

 רעטייוו טָאה טסעפינַאמ רעד .םזילַאיצַאס ןעיוב סַאלק-רעטעברַא רעד טעוו
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 רעטעברַא יד ןרעלקפיוא לָאז סָאװ עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןוא סנָאינוי ערענָאיצול -ָאווער רַאפ עיצַאטינַא יד ,סנַאינוי עלעירטסודניא ןופ גנואיוב יד טרעדָאפעג
 רעד .ךיז רַאפ ליצ ןייק טינ ןוא ףמַאק ןופ פטימ ַא רָאנ זיא טָאלַאב רעד זַא
 | ,המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןגעג .ףמַאק ןכעלסימָארּפמַאקמוא ןוא ןשיגרענע ןַא טרעדאפעג ךיוא טָאה טסעפינַאמ

 זצ גנולעטש יד ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד רעד ןוא הכולמ רעשיטסיל -אטיּפַאק רעד וצ גנולעטש יד -- ןגַארפ עלַאטנעמאדנופ יירד יד םורַא
 .פנילפ רעקניל רעד ?ענָאיצַאזינַאגרָא ןוא שיטילָאּפ ןסקאוועג זיא --- ײטרַאּפ רעשינַאקירעמַא רעד ןופ טייקירעהעגנָא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוא המחלמ רעד ןגעג ףמַאק ןופ ןעלטימ יד ןוא המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד

 .טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד ןוא עיצול -ָאווער רעלַאיצַאס רעד רַאֿפ סױרַא ךיז טגָאז טסעפינַאמ רעד .ןלַאװ יד ןיא טייהרעמ א ןעניוועג טעװ סַאלק-רעטעברַא רעד יו םעדכַאנ םזילַאיצַאס ןיא ןטיירניירַא ,סטיווקליה יד ןופ עירָאעט רעד טיול ,טעוו סָאװ ,חכולמ רעשיטסיל -ַאטיּפַאק רעד ןגעג גנולעטש עטנוזענ ַא ןעמונעג טסעפינאמ רעד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עכעלנע ערעדנַא ןוא סגָאיגוי ,5 וָא .פ ,א יד ןיא טעברַא ןופ ןוא ןעגנורעדאפ עקידלַאב ןופ גנוצעשגנירג ַא ןיא טקירדעגסיוא סע ךיז טָאה סרעדנוזַאב .ךעלדיימראפמוא ןעוועג זיא טייקרָאלקמוא ַאזַא .גנוטלַאּפש רעד ךָאנ רֶאי רֶאּפ עטשרע יד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיוא טָאה סָאװ ,טייקרָאלקמוא סָאמ עקידנטיידַאב ַא עקניל יד ןופ ןעייר יד ןיא טשרעהעג ךָאנ טָאה 1918 ןיא .טנעמוקַאד ןשיטסנינעל םענעטלאהעג -סיוא ןַא ןופ טייוו ןעוועג זיא ?נילפ ןקניל םעד ןופ טסעפינַאמ רעד
 טריפעג ,עקניל יד .טלייטעצ םעדכָאנ ץנערעפנָאק יד ךיז טָאה דלַאװרעמיצ ןיא .ץנערעּפנַאק עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןטלַאהעגּפָא המחלמ רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ לגילפ רעקניל רעד ואוו טָאטש יד ןעוועג זיא ךלַאוװרעמיצ) .דלַאוװרעמיצ ןיא עקניל יד ןופ רעריפ -נָא יד ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,סעקיװעשלָאב עשיסור יד ןופ עיציזָאּפ רעד וצ ןגיוצעג ךיז לגילפ רעקניל רעד טָאה ענַארפ רעטירד רעד ןיא (*.ןבעגעג טינ טסעפינַאמ רעד טָאה םזיניװַאש-לַאיצַאס ןרַאפ עזַאב רעד ןופ ןוא ןכַאזרוא יד ןופ גנוצַאשּפָא ןייק .טפַאשרעריפיייטרַאּפ רעד ןיא ּפָאק ןייז ןביוהעג טָאה סָאװ םזיניװַאש-לַאיצַאס םענעטלַאהַאב ןוא םענעּפא םעד ןגעג ןטָארטעגסױרַא ףרַאש טסעפינַאמ רעד זיא ענַארפ רעטייווצ רעד ןיא

 ,19-10 ןטייז ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאי ןצפופ :ןַאמלעטוב סקעלַא (*
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 טריפעג ןענייז עכלעוו ,ןטסירטנעצ יד ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה ,ןינעל ןופ

 (.וו .ַא א ,שטיװָאמַארבַא ,וָאטרַאמ ,רעלדַא ץירפ ןופ ןרָאװעג

 יד ןרילומרָאפ ןיא טיײקכַאװש ךס ַא טנָאמרַאפ טָאה טסעפינַאמ רעד

 - םעד ןפמעקַאב וצ טכוזעג טָאה ?לגילפ רעקניל רעד .סנָאינוי יד וצ גנולעטש

 -טעטילַארטיינ יד ןוא עינַאּפמָאק טע סרעּפמָאנ ןופ םזינָאינוי-דיירט "םענייר,

 רעייז ןקעדרַאפ וצ לטנַאמ ַא ןעוועג זיא סָאװ סטיווקליה יד ןופ עירָאעט

 .ןסרעּפמָאנ טימ טפַאשרעטעבראטימ עקיצרַאה

 סנָאינוי יד ןיא עקניל ןופ גנוסילײטַאב עויּטִקַא יד טרעדָאפ ףמַאק ַאזַא

 ןטרָאד ןצעזכרוד ןופ ןייז טינ דייר ןייק ןעק שרעדנַא .? ווא .פ .א רעד ןופ

 רעד טימ טנגונַאב ךיז טָאה טסעפינַאמ רעד רעבָא .ןעגנורעדנע עקיטיונ יד

 .סעיצַאזינַאגרָא עשימָאנָאקע יד ןיא עדנַאנַאּפָארּפ ןופ גנוזָאל רעניימעגלַא

 םַארגָארּפ רעד ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד טינ וליפַא .5 ווא .פ .א יד זיא ייברעד

 ןוא סגָאינוי יד וצ גנולעטש רעד רעביא טדער סָאװ ,טסעפינַאמ םעד ןופ

 (,םזינָאינוי ןלעירטסודניא ןרענָאיצולָאװער ןופ טייקידנעווטיונ רעד

 עקניל יד ןרירועגַאמוצסיוא ןכוז סטיוװסליה יד

 עטפַאחלפייווצמוא יד ןוא לגילפ ןקניל םעד ןופ סקואוו רעלענש רעד

 יד טימ ןעייטש ײטרַאּפ רעד ןיא רעדילגטימ טייהרעמ עסיורג יד זַא םינמס

 ןיא ןצוּפ ךיז ןביוהוצנָא סלעינָא יד ןוא סטיווקליח יד ןבירטעג ןבָאה ,עקניל

 .ןזַארפ עלַאקידַאר

 לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ רעד זַא ןדער ןעמונעג ןבָאה סטיווקליה יד

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא םעיינ ַא ןופ ןרעלק ףרַאד ןעמ זַא ןוא ןכָארבעגנעמַאזוצ זיא

 ןעוועג זיא סָאד .ןטנעמעלע עשיטסילַאיצַאס עטוג עֶלַא ןעמענניירַא לָאז סָאװ

 ןבָאה סָאװ ןעגנוטיירַאברָאפ ןיא ןעמענוצלייצטנָא ןרירווענַאמוצסיוא גוצ ַא

 ןבָאה ייז .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ גנודנירג רעד וצ טריפעג

 -ָאווער רעשיטסיװעשלָאב רעד רַאפ דייר עמערַאװ ןייק טעװעלַאשזעג טינ ךיוא

 -ַאב יד .ןלעפעג טינרָאנ ייז סע זיא ןצרַאה ןיא ךיז ייב שטָאכ ,עיצול

 ןשיווצ ןפורעגסיורַא טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד סָאװ גנומיטש עטרעטסייג

 -עטרַאהרַאפ ןוא ענעּפָא טכַארבעג טָאה ?ייפ ןוא קנער רעשיטסילַאיצַאס רעד

 גנַאזעג-ביול ןופ םָארטש ןטימ ןזָאל וצ ךיז ןטסינוטרַאּפָא עטכער עטעוו

 .גיז ןשיטסיװעשלָאב םעד רַאפ

 .19 טייז ,רושָארב עבלעז ,ןַאמלעטיב .א (*
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 רעד רעביא יֵלָשְסַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טכירַאב רעקיכעטש ַא
 יד ןגעוו ףירגַאב א טינ ָאנַאקיש ןיא עינַאּפמַאק-רָאיעמ רעשיטסילַאיצַאפ

 -ָאווער רעלַאיצַאס רעד ןופ דנַאל םוצ ןטסילַאיצַאס יד ןופ ןליפעג עקידרעייפ

 .עיצול

 -ולָאק ןיא טייקירעזייה זיב ןעירשעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס טנויוט טכַא,

 -רעד זיא סעקיוװעשלָאב טרָאװ סָאד ןעוו לָאמ סעדעו גָאטימכָאנ טנייה םואעס

 -לַאװ רָאיעמ רעד ןופ ביוהנָא רעד ןעוועג זיא םייהנגעלעג וד .ןרָאװעג טנָאמ

 יד ןעוועג ןענייז רולב וויר ַאלע ןוא ריעהָא דרַאשטיר טייק .עינַאּפמַאק
 .רענדער-טּפיוה

 םעד ןפורעגסיורַא רעטשרע רעד טָאה ,טַאדידנַאק-רָאיעמ ,סנילָאק ןַאשזד,

 .סעקיוװעשלָאב עשוסור ןעמָאנ םעד טנָאמרעד קילעפוצ טָאה רע ןעוו םערוטש

 םלוע-רעטעברַא רעסיורג רעד יוװ ןעזעגסיוא סע טָאה ןָא טנעמָאמ םענעי ןופ

 טימ יוו ריביס ןיא ןשינעעשעג עקיטציא טימ טריסערעטניארַאפ רעמ זיא

 -רָאיעמ ןשיטסילַאיצָאס ןופ טנעיילעג ,עמרָאפטַאלּפ-לַאװ רעשיטָאטש רעד

 (.829-898 ןטייז ,סיטרַאּפ רָאבײל רנע רעמרַאפ ,ןייפ .נ) ? .טַאדידנַאק

 -עשלָאב רעד רַאפ ןטסילַאיצָאס יד ןופ גנומיטש יד ןעוועג זיא סָאד
 רעד .ןטסילַאיצַאס עטריזינַאגרָא ןשיווצ רָאנ טינ ןוא .עיצולָאװער רעשיטסיוו
 גנומיטש ןוא טפעשעג רַאפ זָאנ רעגנַאל רעכעלנייוועג ןייז טימ סטרעװרָאּפ
 ןיוש ,דנַאל ןשיטסיוװעשלָאב םעד וצ קיטילָאּפ עכעלטניירפ ַא ןטלַאהעגנָא טָאה
 ,ןטסינומָאק עגיח יד טפמעקַאב טָאה רע ןעוו טלָאמעד

 -עג ןַאהַאק .בא טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ רָאי יירד טעמכ
 טנָאמרַאפ יז שטָאכ ,עיצולָאװער עשיטסיװעשלַאב יד זַא ,ילָשס , ןיא ןבירש
 טייהשטנעמ עטריזיליוויצ יד סָאװ טנעמיד רעטסרעייט , רעד זיא ,ןרעלעפ
 (.ךוב רעבלעז ,ןייפ .נ) ?.טגָאמרַאפ

 ןוא םטיווסליה יד ןענייז קיטקַארּפ רעד ןיא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ
 רעד .יײרעלסימָארּפמָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא שיטַאמעטסיס ןעגנַאגעג סנַאהַאק
 טיווקליח סָאװ עינַאּפמַאק רעשיטסיפיצַאּפ רעד ןגעג ןעוועג זיא ?נילפ רעקניל
 ןענייז עקניל יד .1917 ןיא קרָאי וינ ןופ ןלַאװ-רָאיעמ יד ןיא טריפעג טָאה
 -ולבמעסַא עשיטסילַאיצַאס יד ןופ גנוריפפיוא רעד ףיוא טכַארבעגפיוא ןעוועג
 ןופ ןצנַאגניא ןגָאזוצּפָא ךיז ןעוועג טיירג ןענייז סָאװ ,ינַאבלֶא ןיא טייל
 .רוטַאלסיגעל-טַאטש רעד ןיא רעטמע ערעייז ןטלַאהוצפיוא יבא ףמַאק-ןסַאלק

 זיא ײטרַאּפ רעד ןופ טייהרעמ עסיורג יד זַא ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ
 .סרעגרעב ןוא סטיווקליח יד ןופ קיטילָאּפ רעשיטסינוטרַאּפָא רעד ןגעג ןעוועג
 רעד ןעווענ זיא עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ טכיל עסיורג סָאד
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 םעד רַאפ עיטַאּפמיס ןוא גנומיטש ןפַאשעג טָאה סָאװ רָאטקַאפ רעטסקיטכיו

 ביוהנֶא ןוא 1918 ןיא ןטמַא-ייטרַאּפ ענעדיישרַאפ רַאפ ןלַאװ יד .?גילפ ןקניל

 .ייטרַאּפ רעד ןיא עגַאל עכעלרעניא יד טלניּפשענּפָא ןבָאה 9

 ןעגנוסילשסיוא ןסַאמ ךרוד ןריפ רעריפ-ייטרטּפ

 טשױטנַא רעטיב ןעוועג ןענייז רעדילנטימ-ייטרַאּפ טייהרעמ עסיורג יד

 םעד רַאפ ןלַאװ יד ןיא .סטיווקליה ןוא סרעגרעב יד ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא

 טַאדידנַאק ,דיר ןַאשזד טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ טַאנעלעד ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 ,ןעמיטש 4,871 סרעגרעב ןגענ ןעמיטש 17,238 ןגיוצעג ,לגילפ ןקניל םעד ןופ

 -ַאב קרַאטש ױזַא טינ ךָאנ ןוא רוחב רעגנוי א ןעוועג טלָאמעד זיא דיר ןוא

 םעד ןופ עציטש יד ןנָארקעג טָאה עכלעוו ,ריעהִא דרַאשטיר טייק ,טסואוו

 -קעס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טמַא םעד רַאפ ןלַאװ יד ןיא טָאה ,לגילפ ןקניל

 -ליה ןגעג 13,262 טימ ןטיווקליה סירָאמ ןגָאלשעג ײטרַאּפ רעד ןופ רַאטער

 ןוא 75 ןשיװצ זַא ,ןגָאז טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ .ןעמיטש 478 סטיווק

 -םיס רעדָא ןענַאטשעג זיא טפַאשרעדילגטימ-ייטרַאּפ רעד ןופ טנעצָארּפ 0

 | ,עקניל יד טימ טריזיטַאּפ
 סָאד .ייז ןנעג זיא לייפ ןוא קנער יד זַא ןעזעג ןבָאה רעריפ עטכער יד

 רעד ןופ ןליוו םעד רַאפ ןטערטוצּפָא ןוא ןרינגיזער וצ טנעװַאב טינ ייז טָאה

 עקידרעייפ רַאפ ךיז ןטלַאה סטיווקליה יד ןוא סרעגרעב יד שטָאכ .טייהרעמ

 ןבָאה ,טשרעה טייהרעמ יד זַא ּפיצנירּפ ןשיטַארקָאמעד םעד ןופ רעגנעהנָא

 טייהרעדנימ יד זַא ,ןעלטימ עבעלצעזענמוא ,ענעגייא ערעייז ןעמונעגנָא ךָאד ייז

 עטמאַָאב עלַאנָאיצַאנ רַאפ ןלַאװ יד .יײטרַאּפ רעד ןיא טכַאמ ןיא ןביילב לָאז

 -ךַארּפש עסיורג ןוא עקיטכיוו .קיטלינ טינ רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןענייז

 -םורד ,עשיניארקוא ,עשיליוּפ ,עשיסור יד יוװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ סעיצארעדעפ

 עצנַאג יד .ןרָאװעג טזיילענפיוא ןענייז עשיטעל ןוא עשיניווטיל ,עשיװַאלס

 ןענייז רעטעּפש ,ןרָאװעג טזיילעגמיוא זיא ןעגישימ ןיא עיצַאזינַאנרָאײטרַאּפ

 .ָאײהַא ןוא סטעזושטַאסַאמ ןיא סעיצַאזינַאגרַא יד ןרָאװעג טזיילעגפיוא ךיוא

 רעסיוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ,טייהרעמ יד ,רעדילנטימ טנזיוט 60 םורַא

 ןפורַאבנייא רעריפ עטכער יד ןבָאה שינערָאװַאב ַאזַא ךָאנ .ײטרַאּפ רעד

 .ָאגַאקיש ןיא טסוגיױא ןטס80 םעד רַאפ רָאפנעמַאזוצ ןלעיצעּפס ַא

 רַאפ ץנערעפנָאק א ןפורַאבנייא ןבָאה לגילפ ןקניל םעד ןופ רעוט יד

 -עלעד 94 .עגַאל ענעפַאשעג יד ןטכַארטַאב וצ קרָאי וינ ןיא ינוי ןטס21 םעד

 -גנוניימ ַא ןעוועג זיא ץנערעפנַאק רעד ףיוא .ןעוועג דנזעװנָא ןענייז ןטָאג
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 טלאװעג ןבָאה ןטַאגעלעד לייט ַא .טירש עקידלַאב יד ןנעוו דיישרעטנוא

 זיא רעבָא טייהרעמ יד .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןדנירג ץַאלּפ ןפיוא ךיילנ

 םעד ןיא ןעמענלייטנָא לָאז לגילפ רעקניל רעד זַא םעד ףיוא ןענַאטשַאב

 -סינומָאק ַא רַאפ ןפמעק ןטרָאד ןוא ָאנַאקיש ןיא רָאּפנעמַאזוצ ןלעיצעּפס

 ,טייהרעדנימ יד .88 ןנעג 89 ןעוועגנ זיא גנומיטשּפא יד .םַארגָארּפ רעשיט

 סעיצַארעדעפ-ךַארּפש יד ןיא רעוט ןופ סלייטנטסערג ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 ףור ַא טזָאלענסױרַא טָאה ,ןעגישימ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא

 עשיטסינומָאק יד ןדנירג וצ רעבמעטּפעס ןטשרע םעד רָאפנעמַאזוצ א רַאֿפ

 | ,ײטרַאּפ

 ןטַאגעלעד יד .טנרָאװַאב ךיז טוג רעריפ עטכער יד ןבָאה ָאנַאקיש ןיא

 ןוא רָאפנעמַאזוצ םעד רעסיוא ןרָאװעג טרעלקרעד ןענייז לנילפ ןקניל ןופ

 ןפורעג עטכער יד ןבָאה ,לַאז םעד ןוָאלרַאפ טלָאװענ טינ ןבָאה ייז ןעוו

 ןטייווצ ַא ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןטַאנעלעד ענעסָאלשענסיױוא יד .ייצילַאּפ

 -רעטעברַא עשיטסינומָאק יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןנרָאמ ףיוא ןוא לאז

 יד טזָאלרַאפ טָאה סָאװ טייחרעדנימ יד .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ײטרַאּפ

 יד טעדנירגענ רעבמעטּפעס ןטשרע םעד טָאה ?גילפ ןקניל ןופ ץנערעפנָאק

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאקס

 ןפירגַאב ןבָאה סלינָא ןוא סיל ןָאנרעשזדלַא ,סרענרעב ,סטיווקליה יד

 טייחרעמ רעניילק רעד טימ וליפַא רעכיז טינ ןענייז ייז זַא ,טנכייצעגסיוא

 ערעטיב יד ןעוועג זיא טײרּפשרַאפ ױזַא ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ

 -רעטניא ןטייוצ ןופ רעריפ יד ןופ םזיניװָאש-לַאיצַאס םוצ טפַאשרענגעג

 רעד וצ עיטַאּפמיס עפיט יד ןעוועג זיא טלצרָאװעננייא ױזַא ןוא לַאנָאיצַאנ

 ןעגנאגעגטימ טינ ןענייז סָאװ רעדילגטימ יד ןשיוװצ .קילבוּפער רעשיטעווַאס

 ננונעפָאה יד ןרָאלרַאפ טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ךס ַא ןעוועג ןענייז עקניל יד טימ

 -עג ןוא דייר עטַאלנ סטיווקליה .קינייועניא ןופ ײטרַאּפ יד ןעיובוצרעביא

 ײטרַאּפ יד זַא ,סעיזוליא יד-טָא ןטלַאהוצפיוא ןפלָאהעג ןבָאה ןדָאטעמ עטקיש

 .ףמַאקנסַאלק ןופ טנעמורטסניא ןַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ זעק

 רעד ןופ ןרָאװעג ןסיױטשעגסױרַא ןענייז עקניל יד יו םעדכָאנ ךיילג

 ןעמונעגנָא טפַאשרעריפ יד טָאה ,ייצילַאּפ ןופ ףליה רעד טימ ןָאשנעװנַאק

 טסעפינַאמ רעד .ןזַארפ ערענָאיצולַאװער טימ טעװעקיּפעגנָא טסעפינַאמ ַא

 | : זייוולייט טנעיילעג ךיז טָאה

 | ןופ ןעמָאטּפמיס יד לענש ךיז ןרעמ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ךיוא,
 עגנַאל ןוא עטוירּפשרַאפ יד .ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ ןעייר יד ןיא טלָאװער ַא
 ןָאילימ ייווצ ןופ גנורעדָאפ יד ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב רַאפ סקיירטס
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 -נורג עקידגנולצולּפ יד ,עירטסודניא רעייז ןרילָארטנָאק וצ רעטעברַא-ןַאב

 ןלַאטנעמַאדנופ ַא ןופ טינ שטָאכ ,עיציזָאּפָא ןיא ןעייטרַאּפ-רָאבייל ןופ ןעגנוד

 -נגָאוװצ ןענייז ,סַאלק ןקידנציזַאב ןופ ןעייטרַאּפ עשיטילָאּפ יד וצ ,רעטקַארַאכ

 רעשינַאקירעמַא רעד ןשיװצ ץנעדנעט רעטמיטשַאב ַא ןופ ןעגנוזייװנָא עקיד

 רעוָאלטכורפ ןוא רערעגָאיצקַאער ריא ןופ ןסיירוצּפָא ךיז טפַאשרעטעברַא

 ןופ גנוגעווַאב-גנואוירפַאב רעסיורג רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז ןוא טפַאשרעריפ

 .טלעוו רעד ןופ רעטעברַא ערעגָאיצולָאװער ,ענעטירשעגרָאפ-רעמ יד

 םייב טלַאה דנַאלסיוא ןיא ןוא דנַאל ןיא עגַאל יד זַא קידנפיירגַאב,

 ןטשרע ריא ןיא ייטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ךיז טלעטש ,טקנוּפ-ךורברעביא

 -מוא םעד ןופ עיציזָאּפ רעד ףיוא קידנעטשלופ המחלמ רעד ךָאנ רָאפנעמַאזוצ

 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ לייט ןכעלסימָארּפמָאק

 ןטסילַאיצָאס יד ןופ קיטילָאּפ יד סעיצַאוװרעזער ןָא קירוצ ןזייוו רימ ,גנוגעוו

 ןופ דיירסיוא ןרעטנוא רעדנעל עקידנריפ-גירק ערעייז טציטשעג ןבָאה סָאװ

 עקידנריזילַארָאמעד ןסָאלשעג ןבָאה עכלעוו ןוא 'גנוקידייטרַאפ רעלַאנָאיצַאנ'

 -רעטעברַא יד טימ ןדירפ-רעגריב םענעפורעג-יוזַא םעד ןטלַאהוצפיוא ןכַאמּפָא

 דנוב ןשיטילָאּפ םעד טצעזעגרָאפ ןוא גירק ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאטַאטַאולּפסקע

 .גורק ןכָאנ ייז טומ
 רעזנוא ןכערּפשרַאפ ,עקירעמַא ןופ ןטסילַאיצָאס עטריזינַאגרָא יד ,רימ,

 גנוטלַאהפיוא רעד ןיא דנַאלסור ןופ רעמעברַא ערענָאיצולָאװער יד וצ עציטש

 ,דנַאלשטייד ןיא ןטסילַאוצָאפ עלַאקידַאר יד וצ ,גנוריגער-טעווָאס רעייז ןופ

 ןופ טפַאשרעה יד ןלעטשוצפיוא ןעגנואימַאב ערעייז ןיא ןרַאגנוא ,ךיירטסע

 עשינַאקירעמַא יד ןעניוװעגוצרעבירַא - . . .רעדנעל ערעייז ןיא סַאלק-רעטעברַא

 ,טפַאשרעריפ רעקידנריזילַארָאמעד ןוא רעמַאזקריוװמוא רעייז ןופ רעטעברַא

 ןרינערט וצ ןוא ןסערעטניא-ןסַאלק ערעייז ןפיירגַאב וצ ייז ןרעלקוצפיוא

 -ןסַאלק ףיוא לעירטסודניא ןוא שיטילָאּפ ןריזינַאגרָא וצ ךיז ויז ןפלעה ןוא

 -פיוא עטסכעה יד זיא סָאד -- גנואיירּפַאב רעייז ןרעכיזרַאפ וצ ידכ סעיניל

 ".עקירעמַא ןופ ויטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד רַאפ טייטש סָאו עבַאג

 (.24-1998 ,קוב-ריאי רָאביײל ןַאקירצמַא)

 עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןבעל לָאז, :טקידנעעג ךיז טָאה טסעפינַאמ רעד

 עשיטסילַאיצַאס יד טָאה רָאי ןבלעז ןיא רעבָא "! עיצולָאװער עשיטסילַאיצַאס

 -סינומָאק ןופ גנודנירג רעד וצ עװקסַאמ ןיא טינ ןטַאנעלעד טקישעג ײטרַאּפ
 -ָארקנַאב םעד ןבעלפיוא ןפלעה וצ ,ןרעב ןיא רָאנ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיט

 ,לַאנַאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןטייווצ ןטריט

 עשיטסילַאיצַאס יד טָאה ,1920 ןופ ןלַאװ יד ןיא ,רעטעּפש רָאי א

 רעד ןיא .לעשיד ןשיטילָאּפ םעד ןָאטעג עווערעק ַא טּפַאשרעריפיײיטרַאּפ

 -ַאֹּפ ךרוד טבערטש ײטרַאּפ יד זַא, ,ךעלקירדסיוא טייטש עמרָאפטַאלּפ-לַאװ

 ןופ ןעגנוריפכרוד יד ןעגניווצ וצ טָאלַאב-לַאװ םעד ךרוד ,ןדָאטעמ עשיטיל

 ןוא סערגנַאק ןיא טייהרעמ ַא ןעניוועג וצ זיא ליצ ריא . . . ןצעזעג עכלעזַא



 3 | סַאלק-רעטפברַא ןשינַאקירמַא ןופ טטכיטלֿ

 ןיא ןעוו ןוא ײטרַאּפ עקידנרילָארטנָאק יד ןרעוו וצ ,רוטַאלסינעל רעדעי ןיא
 ןיא (+7. . . סעירטסודניא עלַא קלאפ ןופ ץיזַאב םוצ ןבעגרעביא גנוריגער
 ,רעירפ סָאװ ײטרַאּפ עינַאּפמַאק-לַאװ עבלעז יד ,רעטרעוו ערעדנַא

 יד ןוא עּפָארייא ןיא עילַאװכ רערענָאיצולָאװער רעד ןופ סולּפּפָא רעד
 -רַאפ ןעוועג ןענייז עקירעמַא ןיא דָאירעּפ המחלמ-ךָאנ םעד ןֹופ עיצקַאער
 רעגַאב ןסייה רעייז ןיא טערטקירוצ ןרעסערנ ַא טכַאמעג ייז ןבָאה רעטעּפש ךָאי ַא .רעריפ ,ּפ .ס יד ןֹופ קירוצ רעק ןלענש םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַא
 עשיטילַאּפ ןופ ןרעוו ןסָאלשעגסױא טינ ןלעוו ייז זַא ןענערָאװַאב וצ ךיז
 .עיצוטיטסנָאקײיטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ןיא ףמַאקנסַאלק ןופ טדער סָאװ ףַארגַארַאּפ רעצנַאג רעד .טלייוורעד ןרעוו ייז ןעוו ,ןטמַא

 לָאגָאיצַאגרעטניא ןשיטסיוומָאס ןפ גנודנירג יד

 .סלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ טעדנירגעג ,ַאנָאיצַאנ -רעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןטשרע ןופ השורי ערענָאיצולָאװער יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק רעטשרע רעד ןרָאװ -ענ ןטלַאהענּפֶא עװקסָאמ ןיא זיא ,ןרָאװעג ןמַאשַאב ?לעיציפָא זיא עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסינומַאק יד רעדייא רעירפ רָאי בלַאה ַא טימ ךָאנ
 ,ֿפַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד טניילעג טָאה סערגנַאק רעד .סעּפורג ןוא ןעײטרַאּפ-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןֹופ סערגנַאק ַא ןטס26 םעד ץרעמ הףיוא ןרָאװעג ןפורַאבנייא עװקסָאמ ןיא זיא עּפורג-סוקַאטרַאּפס רעשטייד רעד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסיװעשלָאב רעשיסור רעד ןופ ץויטַאיציניא רעד טיול
 : טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעטעברַא יד וצ ףור רעקימַאלפ ַא ןעוועג זיא פָאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סערגנַאק ןטשרע ןופ טסעפינַאמ רעד

 םעד ןופ גנוגעווַאב יד ןקינוירוצסיוא ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ גנורַאפ -רעד רערענָאיצולָאװער רעשיטקַארּפ רעד ןופ טכהח-ךס ַא ןריפוצרעמנוא זיא עבַאגפווא עקימצוא רעזנוא .(.} .מ--.1848 ןוא טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק םעד ןופ סםַארגָארּפ יד) קירוצ רָאו קיצעביז טימ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןוא סָאװ םַארגָארּפ רעד ןופ רעריפכרוד ןוא רעגנעהנָא יד יוװ ךיז ןטכַארט -ַאב ןוא ןליפ ,עקירעמַא ןוא עיזַא ,עפָארייא ןיא רעדנעל ענעדיושרַאפ יד ןופ טַאירַאטעלַארּפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ רעטערטרַאפ . ,ןטסינומָאק רימ,

 ,2088 טייז ,ַאבמוב ינָאטנַא ןופ טמריפיצ ,0 ,ריַאג לעקיטילָאּפ יִצ ,יטרַאּפ טסילטשַאס (*
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 תוחוכ עלַא ןקינייארַאפ ,םזיטָאירטַאּפ-לַאוצָאס ןוא םוינוטרָאּפָא ןופ שימעג
 -רַאפ טימרעד ןוא ןעייטרַאּפ עשירַאטעלָארּפ ערענָאיצולַאװער עטכע יד ןופ

 .עיצולָאװער רעשיטסינומָאק רעד ןופ גיז ןקיטליגדנע םעד ןרעלענש

 רעשיטסילַאירעּפמיא ןגעג גירק ןיא { רעדנעל עלַא ןופ רעירַָאטעלָארּפ

 -רוב רעד ןגעג ,ןסַאלק עטריגעליווירּפ יד ןגעג ,עיכרַאנָאמ ןגעג ,יירַאברַאב

 רעלַאיצַאס ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעג ,םוטנגייא ןזַאושזרוב ןוא הכולמ רעזַאושז

 | ךיז טקינויארַאפ --- גנוקירדרעטנוא רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 םעד ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ,ןטעװָאס-רעטעברַא ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ,

 רעד ןופ טכַאמ רַאפ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד

 "} ךיז טקינווארַאפ רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ ,רוטַאטקיד רעשירַאטעלָארּפ

 ףֹור םעד ןופ ןפַארגַארַאּפ עטצעל ןוא עטשרע יד טכַארבענ ןבָאה רימ

 טייקטיירנ רעשיטנַאטילימ ןוא עינרענע רערענָאיצולָאװער ןופ רעטסומ ַא יו

 .גנואיירפַאב רעקיטליגדנע ןייז רַאפ ףמַאק ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןריפ וצ

 רעביא ןעגנולקענּפָא טָאה לַאנַאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ ףוד רעד

 -רעטנוא ןוא רעטעברַא ךיז ןעניפענ סע ואוו םוטעמוא .טלעוו רעצנַאג רעד

 עקינייא ןיא .ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק ןרָאוװעג ןפַאשַאב ןענייז ןסַאמ עטקירד

 יד ןופ טייחרעמ יד זיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוא ךיירקנַארפ יו ,רעדנעל

 לָאמ ןטשרע םוצ .םזינומַאק םוצ רעכירַא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עטלַא

 -שַאּפערָאה עטקירדרעטנוא ןוא רעטעברַא עלַא ןרָאװעג טקינייארַאפ ןענייז

 רעשיטסילַאיצַאס רעטייווצ רעד .עסַאר ןוא רילָאק ןופ םַאנסיוא ןָא ,סעקיג

 םעד ןופ עיצַאזינַאנרָא יד ןעמונעג טנורנ ןיא ןעוועג זיא לַאנָאיצַאנרעטניא

 רעד .ןטריציפילַאװק םעד ןופ ךעלכַאזטּפיוה ךיוא ןוא רעטעברַא ןסייוו

 ןרָאי ןטצעל ענייז ןיא ןרָאװענ טלדנַאװרַאפ זיא לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ

 רעגניפ ַא ןבָאה ןעיײטרַאּפ ענייז ,ןטסילַאירעּפמיא עסייוו יד ןופ ףליה ַא ןיא

 ןוא טריטַאולּפסקע ,טּפַאכרַאפ טָאה עיזַאושזרוב רעייז ןעוו ןביוהענפיוא טינ

 .ןסַאר עצרַאװש ןוא עלעקנוט ,עלענ ,"ענענַאטשענּפָא , יד טקירדרעטנוא

 יד טינ ןוא עשיזיוצנַארפ יד טינ ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשטייד יד טינ

 ערעייז סָאװ םישעמ ערעטצניפ יד ןנענ טלעטשענ ךיז ןבָאה רעריפ עשיטירב

 יד ןיא ןייג ןופ .עיזַא ןיא ןוא עקירפַא ןיא ןעננַאנַאב ןענייז ןטסילַאירעּפמיא

 ,עלעקנוט יד ןרעלקפיוא ןוא ןריזינַאנרָא וצ עיזַא ןוא עקירפַא ןופ רעדנעל

 .טדערענּפָא ךָאד זיא ,רעטעברַא עקיטיוהד-לענ ןוא עצרַאוװש

 יד ןיא ןסַאמ יד ןבָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןיא טשרע

 טָאה סָאװ גנונעװַאב יד ןענופעגנ רעדנעל עלַאינָאלַאק-בלַאה ןוא עלַאינָאלַאק

 יד .רעטעברַא עסייוו יד רַאפ יוװ ייז רַאפ טפמעקעגנ קיטכירפיוא ןוא טסנרע

 -מיא יד ןופ טקירדרעטנוא ןענייז סָאװ רעדנעל יד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
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 ןשיטסינומָאק םעד ןופ ןעייר יד ןיא טלעטשענ דלַאב ךיז טָאה ןטסילַאירעּפ

 | ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,רעריפ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןבָאה רעדנעל עשיאייּפָאריײא יד ןיא

 יד ןופ לַאפכרוד םעד ןופ טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ גנורַאפרעד רעד טימ

 .קיטקַאט רעייז טרעדנעעג ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצַאס ןוא סעקיוועשנעמ

 דלַאב טעװ סָאװ ,םזילַאיצַאפ ןנעוו דייר עלַאקידַאר ןופ טנַאוװ-ךיור ַא טימ

 ןגעוו ןזַארפ עשינָאנַאמעד טימ ,ןבעל ןיא ןרעוו טריפעגניירַא זייווכעלקיטש

 ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא ןעוועגנ זיא לַאפ רעד יו ,קילבוּפער-רעטעברַא

 ייז ןבָאה סעּפורג-רעטעברַא עטלושענ יד רַאפ סעיסעצנָאק עניילק טימ ןוא

 ,עדנוטש רעקיטכיוו רעשירָאטפיה רעד ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןטלָאּפשעג
 -ילַארָאמעד ןוא טכַאװשענּפָא קידלַאװנ ןעוועג זיא עיזַאושזרוב יד ןעוו
 ןבָאה דנַאלשטייד ןיא רעריפ עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס יד ,רעמ ךָאנ .טריז

 טריזיליבָאמעד ןענייז סָאװ סרעקנוי יד ןופ ןטשער יד ךיז םורַא טלמַאזעג

 ,(ײמרַא יד) רעווסכייר םעד טריזינַאגרָא ייז ןופ ןוא ,המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװענ
 ןדנַאטשּפױא-רעטעברַא עלַא טקירדרעטנוא ןעננוסיגרַאפ-טולב טימ טָאה סָאװ
 רעווסכייר םעד ןופ ןריציפָא יד ןבָאה סָאד ,דנַאלשטייד-םורד ןיא ןוא רור ןיא
 ןופ רעריפ יד טעדרַאמרעד סנַאמעדייש ןוא סעקסָאנ יד ןופ קנואוו ןפיוא
 טימרעד ןוא ,גרובמעסקול עזָאר ןֹוא טכענקביל ?רַאק ,דנוב-קַאטרַאּפס םעד

 .רעריפ ערעייז ןופ רעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד טביױרַאב
 ר 0: יי 2

 עקירעדנַא ןיא ײטרַאֿפ עשיטסינומָאק ַא ןדליבסיוא ןופ סעצַארּפ רעד

 לגילפ ןקניל ןבלעז ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאס ייווצ ןופ גנודנירנ יד

 טָאה סָאװ דנַאטשוצ ןצנַאנ םעד ןופ טכיל םעד ןיא ןרעוו טכַארטַאב ףרַאד

 ןוא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ננונעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא טשרעהענ

 .גנונעװַאב רעשיטסינומָאק רעכעלטלעוולַא רעד ןיא

 ןרעדנוזּפָא ,ןליישסיוא ןופ ןרָאי ןעווענ ןענייז 1991 ןוא 1920 ,9

 ןעײטרַאּפ עטכער יד ןיא ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער יד ןביילקפיונוצ ןוא

 ןיא סעצָארּפ רעד .גנונעװַאב-רעטעברַא רעֶד ןיא סעּפורג עשיטסירטנעצ ןוא

 יד ןעננַאהעג רעווש ךָאנ זיא עקניל ךס א ףיוא .רעגננירג ןייק ןעוועג טינ

 רעד ןופ .סעיצידַארט ןוא ןפירנַאב עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןופ השורי

 ןשיוװצ ןענייז ,םעד טימ ננַאהנעמַאזוצ ןיא טּפָא רעייז ןוא ,טייז רעטייווצ

 -סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ןעננוניונ עשיטנַאטקעפ ןענַאטשטנַא עקניל לייט ַא

 םעד ןופ ןפמַאק עכעלנעטדנַאט יד ןופ טייקיטכיוו יד ןעזרַאפ ןיא טקירדעג

 .ננוריזינָאיצולָאװער ןייז וצ לטימ ַא יו סָאלק-רעטעברַא



: 
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 ןקניל םעד ןיא סָאװ טקַאפ רעד ןעמוקענוצ ךיוא זיא עקירעמַא ןיא
 טימ ןקינייא טנעקעג קינייו ךיז ןבָאה סָאװ ןטנעמעלע ןעוועג ןענייז לגילפ
 סעיצַארעדעפ עקיכַארּפש-דמערפ יד ןֹופ ,עקניל לייט ַא ןשיוװצ .ערעדנַא יד

 יורטוצ רעקיטייזנגעג רעד טלעפעג ביֹוהנֶא ןופ טָאה ,עשינַאקירעמַא יד ןוא
 רעיינ ַא ןופ גנודנירג רעד ייב קיטיונ ױזַא זיא סָאװ שינעדנעטשרַאפ ןוא
 טָאה סָאװ יובעג ןזיול םעד ןופ טמַאטשעג טָאה טייקדמערפענּפָא יד .יײטרַאּפ

 זיא עיצַארעדעפ-ךַארּפש עדעי ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טשרעהעג

 -ָאיצַאזינַאנרָא ןוא שיטילָאּפ ,ךיירנינעק ענעגייא ןַא ,ךיז רַאפ טלעוו ַא ןעוועג
 רעביא לָארטנָאק ןשינָאלָאעדיא ןייק טאחעג טינ וליפַא טָאה יײטרַאּפ יד .?ענ

 ,סעיצַארעדעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ יד

 ןעוועג ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק ייווצ יד ןופ ןטייקיטיירטש יד
 -נָאק עקידעבעל םורַא טינ ןוא ,סעלומרָאפ עניימענלַא ,סעיצקַארטסבַא םורָא

 טשרעהענ טינ טָאה ןבַאנפיוא יד םורַא .ףמַאק-ןסַאלק ןופ ןבַאנפיוא עטערק

 רעכינ זיא ןטייקיטיירטש יד ןופ ץנעטסיזקע יד .דיישרעטנוא-ננוניימ ןייק
 טקיבייארַאפ ךעלפערט ױזַא טָאה ןינעל סָאװ םעד ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג
 ןייז ןיא ,"טייהקנַארק-רעדניק ַא ,םזינומָאק רעקניל , :קורדסיוא םעד טימ

 ,1921 ןיא ןטסינומָאק עשטייד יד וצ ווירב

 -נִא רעייז ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק עדייב
 ןשיטסינומָאק םוצ ןוא ףמַאקדןסַאלק ןרענָאיצולָאװער םוצ טייקירעהעג

 -ןסַאמ ןופ טייקיטכיוו יד ןעזרַאפ ביֹוהנָא ןופ ןבָאה עדייב ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 -ָאווער ,עיינ ןדנירנ ןופ טכַארטעג ןבָאה עדייב .? ווא ,פ .א רעד ןיא טעברַא
 קנַאדענ םעד ןבענענפיוא רעטעּפש רָאי ַא ןבָאה עדייב .סנָאינוי ערענָאיצול
 ,סנָאינוי עטלַא יד ןזָאלרַאפ ןופ

 ןייק טכארבענ טינ ןבָאה ןעײטרַאּפ ייווצ יד ןשיווצ ןעננולדנַאהרַאפ
 . -רעטניא ןשיטסינומָאק םוצ טרילעּפַא ןבָאה ןעײטרַאּפ עדייב .גנוקינייארַאפ
 -וצ ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסינומָאק יד טָאה רעטעּפש סָאװטע ,לַאנָאיצַאנ

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןסירענּפָא ךיז טָאה סָאװ עּפורג ַא טימ ןעמַאז
 .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עטקינײארַאפ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא ,ײטרַאּפ

 סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ןיא ןוא סנָאינוי יד ןיא טעברַא וצ ננולעטש ריא
 רעקידננלָאפ רעד ןיא טקירדעגסיוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טָאה ?לכב
 : עיצולָאזער

 -טיונ עקיטצוא יד טקיטעטשַאב ייטרַאּפ עשיטסינומָאק עטקונייארַאפ יד ,

 רעסיורג רעד טימ ןביילברַאפ ןלָאז רעטעברַא עשיטנַאמילימ יד זַא טייקידנעוו
 ערענָאיצקַאער עטרעלקרעד ֹוד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,רעטעברָא עטריזינַאגרָא עסָאמ
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 ןלעטש תוחוכ עטרינידרָאָאק ןוא ענעסטָאלשטנַא םימ ןוא סנָאינוי וד ןופ ןליצ

 עשיטסינומָאק עטקוניוארַאפ וד .סרוק ןרענָאיצולָאװער ַא ףיוא סנָאינוי יד

 טנעמורטסניא רעד זיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ עיצקעס ,יוטרַאּפ

 ".סנָאונוי יד ןיא טעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 לַאטנעמארנופ ןיא ,טרילומרָאפ רָאלק גונענ טינ שטָאב ,גנולעטש יד
 -ַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ עיניל יד זיא סָאד (?.טסיינ ןשיטסינינעל ןיא

 .טייצ עצנַאג יד גנונעוו

 לַאגעלמוא גנוגעװַאב עשיטסיגומָאק ;ןלַאּפרעביא סרעמלַאפ

 יד ןריפוצכרוד ןזיװַאב טָאה ננונעװַאב עשיטסינומָאק יד רעדייא ךָאנ

 יד טָאה ,עדנַאנַאּפָארּפ ןוא עיצַאזינַאנרָא ןופ טירש ערַאטנעמעלע עטשרע

 טימ ןָאטענ זָאל 8 ךיז ןָאסליװ ָארדואוו טַארקַאמעד ןסיורנ םעד ןופ גנוריגער

 יד ןיא םזינומָאק םעד ןוא ןטסינומָאק יד ןטָארוצסיױא טעטילַאטורב רעסיורג

 | .ןטַאטש עטקיניײארַאפ

 -ץיטסוי ןלַארעדעּפ ןופ ןטנעגַא יד ןענייז ןעננוטיירַאברָאפ עמייהעג ךָאנ

 ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,ןעמייה יד 1919 רעבמעווָאנ ןיא ןלַאפַאב טנעמטרַאּפעד
 ןלַאפרעביא יד .רעטעברַא עלַאקידַאר םתס ןוא ןטסינומָאק יד ןופ ןלַאקָאל

 | ,1920 רַאונַאי ןוא 1919 רעבמצעד ןיא ןטלַאהעגנָא ןבָאה

 ךס ַא ןיא לָאמ ןייא טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןלַאפרעביא יד
 -סערַא ךיוא ןענייז רעטעברַא עשיטסינומָאק רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ .טעטש

 זַא ןזייוו טלָאװענ טָאה גנוריגער יד .ןטסיכרַאנַא עטנאקַאב ןרָאװעג טריט

 ייז ןענייז עֶלַא .עבלעז סָאד ןוא סנייא ןענייז ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסינומַאק

 ןשירעכערבראפ ,ןטריטרַאּפמיא ןַא רעהַא ןעגנערב ןוא עװקסָאמ ןופ ןטנעגַא
 עטסינייארַאפ יד ןופ סעיצוטיטסניא יד ןוא גנוריגער יד ןסיירוצפיוא טקודָארּפ
 ,ןטַאטש

 ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגרעטנוא ןענייז ןטסערַא ןוא ןלַאפרעביא ןסַאמ יד

 רעכעלקערש ַא ןופ גנוקעדפיוא יד יוװ עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג רעד

 -ָארּפ טסילעשָאס , רעד וצ גנודנעוו ןייז ןיא ןינעל טָאה 1019 ןיא ךָאנ (*
 ןופ גנוקילייטַאב עטסװיטקַא עמַאס יד , ןטארעג ,סנָאונווי יד ןגעוו ?גיל ַאדנַאגַאּפ

 סנַאינוי-דיירט עלַא ןיא ןוא ןפמַאק עשימָאנָאקע יד ןיא רעדילגטימ-ויטרַאּפ עלַא
 וד ןוא לגילפ רעקניל רעד ."רעטעברַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עװיטַארעּפָאָאק ןוא

 סנינעל ַאב ךיז ןטלַאהעג טינ ןבָאה גנואייטשטנַא ריא ןיא גנוגעווַאב עשיטסינומָאק |
 (.90 טייז ,ץַאלּפ רעבלעז ,ןַאמלעטיב) .טָאר
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 גנורינער יד ןבָארנוצרעטנוא ןטסיכרַאנַא יד ןופ ןוא עטיור יד ןופ גנורעוושרַאפ
 -סיוא ןענייז רערעװשרַאפ עלַא יד זַא ךעלריטַאנ .סעיצוטיטסניא עריא ןוא
 רעטמעקרַאפמוא ןוא ןניוא עדליוו טימ סור ַא .ןסור סרעדנוזַאב ןוא ,רעדנעל
 -רַאנַא ןכעלקערש םעד ןופ קורדסיוא רעד ןעגנוטייצ יד ןיא ןעוועג זיא דרָאב

 עטמעקרַאפמוא ,ןניוא עדליוו טימ ןסור ןופ רעדליב .םזיוועשלָאב ןשיטסיכ
 יד ןקערש וצ לטימ רעטונ ַא ןעוועג ןענייז ,רעדמעה עטעטסַארכעצ ןוא דרעב
 .רענריב עוויאַאנ

 רעטנאקַאב-טונ רעד טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןלַאפרעביא יד

 זיא "רימ יוװָאנ, גנוטייצ רעשיסור רעד ןופ יירעקורד יד .החיצרדייצילאּפ

 ,ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא ןלַאקָאל יד ןיא ?בעמ סָאד .ןרָאװעג טרעטעמשעצ
 ןיא ןוא טסערַא-יצילַאּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז רעטעברַא רעטנזיוט
 רעטרעדנוה ןענייז טיורטעד ןיא .סענַאלס עלעיצעּפס זיא'ס עכלעוו ןָא סעמרוט

 ןעננוגנידַאב עשיראטינַאסמוא ךעלקערש ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ רעטעברַא
 סוויטקעטעד עלַארעדעּפ יד ןוא טשלחענ ןבָאה עטריטסערַא יד .ןסע ןָא ןוא

 ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז רעטעברַא ?יפיוו יונעג .ייז ןופ טכַאלענ ןבָאה
 רעד רַאפ טנָאזעג תודע טָאה רעמלַאּפ ?עשטימ ןעוו ,רעטעּפש .טינ ןעמ טסייוו
 טוזױט ןעצ רעכעה זַא ןבענענוצ רע טָאה ,עטימָאק-ננוכוזרעטנוא טָאנעס
 ןענייז עטריטסערַא טנזיוט ןעצ יד ןופ .ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז רעטעברַא
 -רָאּפעד רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ייז ןוא דעגריב-טינ ןעוועג 9
 טריטרָאּפעד 299 ןענייז ייז ןופ .ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענייז 8098 .עיצַאט
 יד ,"רעטלומ , רעטלַא רעד ףיוא רעבמעצעד ןיא לָאמ ןייא טימ ןרָאװעג
 יד טָאה ןעמ יװ ,"הבית חנ עטיור, יד .דנַאברַאפ-ןטעוװָאפ ןייק ,דרָאּפוב
 ענעי ןיא .טלעוװ רעצנַאג רעד ןיא םשור ַא טכַאמענ טָאה ,ןפורעג דרָאפוב
 ,דנַאלסיױא ןיא ןכַאז עכלעזַא ןופ טסואוועג טינ ךָאנ ןעמ טָאה ןטייצ

 ןעגנוגלָאפרַאֿפ א ןלַאּפרעביט יד ופ סעװצ רעד

 ןטסיכרַאנַא ןוא עטיור ףיוא ןלַאפרעביא עקידננולצולּפ יד ןופ קעווצ רעד

 -נעפָא רעטנַאלּפעג רעד רַאפ עקַאטַא-ךיור ַא ןוא גנוטיירַאברָאפ ַא ןעוועג זיא

 םעד ףיוא ןכַאמ וצ ןבילקעג ךיז טָאה סַאלק רעקידנשרעה רעד סָאװ עוויס

 ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער יד .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל

 -ָאװער ןוא ןשינרענע ,ןקיטכיט רעבָא םעניילק םעד געװ ןופ ןעמַארוצּפָארַא

 עקַאטַא עקידגנולצולּפ ַא .סָאלק-רעטעברַא םעד ןופ דרַאגנַאװַא ןרענָאיצול

 םעד ןכאמ-יירפ טפרַאדַאמ טָאה גנונעוַאב רעשיטפסינומָאק רעגנוי רעד ףיוא
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 -יּפַאק יד סָאװ גנוריצודעד-ןיול רַאפ ןַאלּפ םעד ,ּפַאש-ןעּפָא םעד רַאפ נעוו

 רַאפ רעננירנ ךַאז יד ןכַאמ וצ .רעטעּפש סָאװטע ןביוהעגנָא ןבָאה ןטסילַאט

 ,ןטסיכרַאנַא ןנעג ןרָאװעג טריפעג עקַאטַא יד זיא ננוניימ רעכעלטנפע רעד

 ,ןטסינומָאק יד גנורינער יד טָאה ןפָארטעג ןוא טכוזעג

 סולפנייא םעד רעטנוא ןטַאטש עטסרעמ יד ןיא ןענייז רָאי ןבלעז םעד ןיא

 טריפעננייא ,טײרּפשענ טָאה עסערּפ יד סָאװ ,עירעטסיה רעטיורײטנַא רעד ןופ

 -סיורַא ןדעי רַאפ .ןצעזענ ןטסילַאקידניס-יטנַא ענעפורעגיוזַא יד ןרָאװעג

 עריא ,ננורינער רעשינַאקירעמַא רעד ןגענ ,ךעלטפירש רעדָא ךעלדנימ ,טירט

 ,רָאי ןעצ זיב ףָארטש ַא ןעמוקעג זיא עטמאַָאב ןוא ןצעזעג ,סעיצוטיטסניא

 ןוא ,ןלַאפרעביא יד .עמרוט ,רָאי קיצנַאװצ זיב ןטַאטש ערעדנַא ןיא ןוא

 -סינומָאק יד ןבירטרַאפ ןבָאה ,ןצעזענ עשיטסילַאקידניסײטנַא יד סרעדנוזַאב

 | | .דרע רעד רעטנוא גנונעווַאב עשיט

 יד ןנָארטענכרוד טוג ןיימגעלַא ןיא טָאה גנוגעװַאב עשיטסינומָאק יד

 ךַאװש ןעוועג זיא סָאװ טנעמעלע רעד ,ךיז טייטשרַאפ .עקַאטַא עלַאטורב

 טימ ןסירענרעביא טָאה ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ,טעװעטרַאהרַאפ טינ ןוא

 רעד .טכיירגרעד טינ טייוו רעבָא טָאה עיצַאזילַארָאמעד יד .גנונעוַאב רעד

 ןטלאהוצפיוא טכוזעג ןוא ןבילברַאפ זיא טנעמעלע רעשירַאטעלָארּפ רעטנוזעג

 ,סעיצַאזינַאנרָא-ןסַאמ יד טימ ןעגנודניברַאפ יד ןטלַאהוצנָא ןוא גנונעווַאב יד

 ןטוג ןטימ טינ ,דרע רעד רעטנוא קעװַא ןיא גנונעוַאב עשיטסינומָאק יד

 -רַאּפ עדייב ,טרעקרַאפ ,טעברַא רעלַאנעלמוא ןיא ךיז ןליּפש וצ רעדָא ,ןליוו

 -ינַאנרַא ןופ ןעמרָאפ ענעפָא ןפַאש וצ טכוזעג תוחוכ עלַא טימ ןבָאה ןעייט

 סרעקריִאװ, יד .ןסַאמ עטיירב יד ןופ טרעדנוזענּפָא ןרעוו וצ טינ ,עיצַאז

 רעד ןעוועג זיא ,1921 רעבמעצעד ףוס ןרָאװענ טעדנירנענ זיא סָאװ ,"יטרַאּפ

 וצ ןוא טעטילַאנעלמוא יד ןכערב וצ גנובערטש רעטסעפ רעד ןופ קורדסיוא

 טימ ןריפּוצנָא ןסַאמ-רעטעברַא יד טימ גנודניברַאפ רעויטקַא ןיא ןייטש

 רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא עיצַאזינַאנרָא עשידרערעטנוא יד .ןפמַאק ערעייז

 עריא ןוא גנורינער רעד ןופ ןלַאּפנָא יד ןנעג ןערדַאק יד ןטלַאהוצפיוא געוו

 יד ןופ ןעננודמױלרַאֿפ יד וצ ןטסינומָאק יד ןופ רעפטנע רעד .ןטנענַא

 ןיא ןליּפש וצ ךיז ביל ןבָאה ייז זַא ,רעקיטירק ערעדנַא ןוא ןטסילַאיצַאס

 ןיא ןרָאװעג ןבענעג זיא ,ךעלזיילק ףיוא רעבירעד ןטלַאה ןוא סעיצולָאוװער

 : 1999 ,יעד רָאביײל ,ננורעלקרעד רעקיטפערק רעקידננלָאפ רעד |

 -נָאק עּפורג עמייהעג ,עקיליווזייב ןייק טינ ןענייז ןטסינומָאק וד ,

 גנופַאשּפָא וד ,סַאלק-רעטעברַא ןופ גנואיירפַאב יד זיא ליצ רעזנוא .ןרָאטַאריּפס

 ןוא עורטסודניא רעביא לָארטנָאק סַאלק-רעטעברַא ,יײרעּפַאלקש-ןיול רעד ןופ
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 רעמעברַא ןסַאמ עסיורג יד ןעוו רָאנ ןרעוו טריפעגכרוד ןעק טכַאמ-חכולמ

 .זנוא טימ ןעייטש

 -רַא ןענָאוילימ יד ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ךעלגעמ זיא טפַאשרעה-רעטעברַא,

 רעד ןופ לייט רעקידנעווטיונ ַא .םַארגָארּפ עשיטסינומָאק יד ןציטש רעטעב
 רעטעברַא יד ןופ טייהרעמ יד ןגייצרעביא וצ זיא םַארגָארּפ רעשיטסינומָאק

 .לַאעדיא ןשיטסינומָאק םעד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא

 םַארגָארּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא טקנוּפ ןייא ןייק טינ ןגָאמרַאפ רימ ,

 רעטשרע רעד ןיא .רעטעברַא ןענָאילימ יד ןופ ןטלַאהַאב וצ ןכוז רימ סָאװ

 רעדנירג יד ןבָאה ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא זיא סָאװ םַארגָארּפ רעשיטסינומָאק

 -רעד קירוצ גנַאל ,סלעגנע ןוא סקרַאמ ,םזינומָאק ןכעלטפַאשנסיוו םעד ןופ

 ..ןליצ ערעייז ןטלַאהַאב וצ ןסַאה ןטסינומָאק יד' :; טרעלק

 ןפור רימ .רעטעברַא יד ןופ ןטלַאהַאב וצ סָאװ ךַאז ןייק טינ ןבָאה רימ

 ןטסינומָאק יד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןטכַארטַאב וצ רעטעברַא יד וצ לָאמַאכָאנ

 .רעמעברַא עלַא ןָא טריר סָאװ ךַאז ַא יו

 ןטסילַאטיּפַאק יד לייוו ץעזעג ןרעסיוא טלעטשעג ןענייז ןטסינומָאק יד,
 ".סאלק-רעטעברַא ןצנַאג םעד ץעזעג םעד רעסיוא ןלעטש וצ ןענַאלּפ

 -ומָאק יד טרעדנוזענּפָא טייצ רעסיוועג א רַאפ טָאה ענַאל עלַאנעלמוא יד
 ינַאנרָא-ןסַאמ ערעדנַא טימ ןוא סנָאינוי יד טימ גנורירַאב רעטיירב ןופ ןטסינ
 יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד טימ רעסעב ?יפ ןרָאװעג זיא ענַאל יד .סעיצַאז
 רענעפָא רעד ןופ גנודנירג רעד טימ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינומַאק עדייב

 ,ײטרַאּפ (סרעקריָאוװ) רעטעברַא

 גנוקיגייארַאּפ יד טפלעה לַנָאיצַאגרעטניא רעשיטסיגומטס

 -רעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ גנוריּפנָא ןוא עציטש רעוויטקַא רעד טימ

 -ומָאק רעטקינייארַאפ רעד ןופ גנוקיניײארַאּפ יד ןעמוקענרָאפ זיא לַאנָאיצַאנ
 1991 יַאמ .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסינומָאק רעד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינ

 -רַאפ זיא ןעמָאנ רעד .ןָאשנעװנָאק-טייקינייא יד ןרָאװענ ןטלַאהענּפָא זיא

 -עג זיא עּפורג עניילק א רָאנ .עקירעמַא ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןבילב

 םעד רעטנוא טייצ עצרוק ַא ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא טרַאּפשעננייא ןבילב

 ."ּפורג סרעליָאט , ןעמָאנ

 יד טכַאמעג רָאלק סעיצולָאזער עריא ןיא טָאה ייטְרַאּפ עטקינייארַאפ יד

 יז .סעיצַאזינַאנרָאסַאמ יד ןיא ןוא סנָאינוי יד ןיא ןטעברַא ןופ קיטקַאט

 -עדנַאגַאּפָארּפ ַא זיולב טינ זיא ײטרַאּפ יד זַא ןכָארטשרעטנוא רָאֿלק ךיוא טָאה

 ןופ טייקידנעוװטיונ רעד רַאפ רעטעברַא יד ןשיוװצ טריטינַא סָאװ ,גנוגעוַאב
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 יד זַא רָאנ ,טאירָאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד רעד ןוא עיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא

 -ךַא יד ןופ ןפמאק יד טימ ןריפנָא ןוא ןעמענלייטנָא ויטקַא טעװ ײטרַאּפ

 ןגענ דנַאטשרעדיװ רעייז טימ ןטיונ עכעלנעט-נָאט ערעייז רַאפ רעטעב

 ,ןפירגנָא עשיטסילַאטיּפַאק יד

 -רעירפ יד ןופ ןעוועג טייוו טלָאמעד ןיוש זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 -ָאעט סנטסקינייוװ --- ןענַאטשרַאפ טָאה ןוא ןצנעדנעט עשיטנאטקעס עקיד

 רעֶלעיציפָא רעד ןיא קינייװעניא ןופ ןרעיוב ןופ טייקידנעווטיונ יד --- שיטער

 ּסָא טלגיּפש ןטנוא ןעגנערב רימ סָאװ עיצולָאזער יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא

 : ךיז רַאפ טלעטשעג רָאלק טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ןבַאנפיוא יד

 ערענָאיצולָאװער ןופ קיטילָאּפ יד טמַאדרַאפ ויטרַאּפ עשיטסינומָאק וד

 ןפרַאד ןטנעמעלע וד .סגָאוגוי עקודנריטסיוקע יד ןוָאלרַאפ עכלעוו ןטנעמעלע

 ןטסונומָאק יד .רעמעברַא עטריזינַאגרָא ןסַאמ עסיורג יד טימ ןביילברַאפ

 ןופ ןפמַאק עכעלגעט וד ןיא לָאר עקידנריפנָא ןוא עסיורג ַא ןעמענ ןפרַאד

 ןכעלסימָארּפמָאקמוא ןוא ןקידתונמחרבמוא ןַא ןריפנָא ןזומ יוז .סנָאינוי יד
 ןריקימירק ,רעריפ עשיטסימרָאפער יד ןוא ןטָאירטַאּפ-לַאיצָאס יד ןגעג ףמַאק

 .טכַאמ ןופ ויז ןביירטרַאפ ןוא טכיל ןתמא רעייז ןיא ייז ןלעטשסיורַא ,ייז

 עטסנסָאלשטנַא יד ןעייר עריא ןופ ןעלקיװטנַא טעװ ייטרַאּפ עשיטסינומָאק יד
 -רעפָא ,שזַארוק טימ ןלעװ עכלעוו גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןיא רעפמעק
 ןופ טסייג םעד טימ ןסַאמ יד ןדניצנָא ןיײזטסואוװַאבנסַאלק ןוא טייקיליוו

 רעשירַאטעלָארּפ רעד רַאפ ןעניוװעגרעבירַא ייז ןלעװ ןוא ףמַאק םענעסָאלשטנַא

 -רעדנַאנַאפ יד ןטיהרַאפ ןעק סָאװ געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד .עיצולָאװער

 ,לָארטנָאק ןופ רעריפ ערענָאיצקַאער יד ןצעזסיורַא ,סנָאינוי יוד ןופ גנולַאפ
 טַארַאּפַא םעד טימ ריא ןטייברַאפ ןוא ןישַאמ עשיטַארקָארויב יד ןטכינרַאפ
 ויז ןוא סנָאינוי יד ןופ םענרַאפ םעד ןרעטיירבסיוא ןוא ןטַאגעלעד-ּפַאש ןופ
 ,סנָאינוי עלעורטסודנוא ןוא םַאזגנַאל ןעלדנַאװרַאפ

 ,ןעגנואיצַאב עטסגנע יד ןופ טייקידנעװטיונ יד ןעניו ןיא קידנבָאה,
 ךָאנ ןבָאה עכלעוו רעטעברַא יד טימ ןטלַאהנָא ןפרַאד ןטסינומָאק יד סָאװ
 ןעניז ןיא קידנבָאה ןוא ,ןייזטסואוװַאב ןרענָאיצולָאװער םעד טכיירגרעד םינ
 טייקינייא עטסגנע וד טרעדָאּפ סָאװ ,ףמַאק םעד ןופ טייקטגנערטשעגנָא וד
 יד ןלעוו ,דלעפ ןשימָאנָאקע םעד ףיוא רעטעברַא יד ןופ טעטירַאדילָאס ןוא
 גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןיא גנולייטעצ עכעלטסניק וד ןפלעה טינ ןטסינומָאק
 -ומָאק יד ,טרעקרַאפ .סע ןעגנערב וצ ןבערטש קיניזטסואווַאב טינ ןלעוו ןוא
 יד ןבעגפיוא ןופ םַאנסיוא ןטימ ,ןעלטימ עלַא ןדנעװנָא ןזומ ןלעוװ ןטסינ
 םינ עיגעטַארטס ןדנעװנָא ןוא ,סנָאונוי יד ןיא עבַאגפיוא ערענָאיצולָאװער
 -ומָאק ,) ".ןסילשוצסיוא ייז דיירסיוא ןַא רעריפ ערענָאיצקַאער יד ןבעג וצ
 (.ךוב סַאבמיב ינָאטנַא ןופ טרימוצ ,1091 ילוי ,"טסינ
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 ןעגנודמיולרַאפ יד ןופ גנונעקיילּפָא עשירָאנעטַאק ַא זיא עיצולָאזער יד
 ןטסינומָאק יד זַא ,ןטסילַאיצַאס יד ןופ ןוא רעריפ-ןָאינוי ערענָאיצקַאער יד ןופ
 ןטלַאּפש וצ ןַאלּפ ןקיניזטסואווַאב םעד טימ סנָאינוי יד ןיא ןעמוקעג ןענייז
 -ָאזער יד .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ עיצַאזינַאגרַא עשימָאנָאקע יד ןכערב ןוא
 טייקידנעווטיונ רעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטש ,1921 ןיא ןעמונעגנָא ,עיצול
 ,ןוא ןפמַאק עכעלגעט יד ןיא וויטקַא ןייז וצ ,סנָאינוי יד ןיא ןטעברַא וצ
 -ןָאינוי ערענָאיצקַאער יד ןפמעקַאב וצ קידתונמחרכמוא ,ךיז טייטשרַאפ
 עיצולָאזער יד .רעטעברַא יד רַאפ ךעלדעש ןיא קיטילַאּפ סנעמעוו ,רעריפ
 -אווער יד ןבענפיוא ןופ םַאנסיוא ןטימ זַא ,עיצקורטסניא ןַא יו טנַאמרעד
 יד ןעלדנַאװרַאפ וצ עבַאנפיוא יד ,סנָאינוי יד ןיא עבַאנפיוא ערענָאיצול
 -רעטעברַא םנופ ןסערעטניא יד רַאפ ןטנעמורטסניא עמַאזקריוװ ןיא סנָאינוי

 יד ןבעג וצ טינ ןנוצ עשיגעטַארטס ןדנעוװנָא ןטסינומָאק יד ןלָאז ,סַאלק

 .ןסילשוצסיוא ייז דיירסיוא ןַא רעריפ ערענָאיצקַאער

 רעד ןוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןבָאה עיניל עלַאטנעמַאדנופ יד-טָא
 סעיצַאקָאװָארּפ ןוא סעקַאטַא ערעווש יד רעטנוא ןטלַאהעגנָא לגילפ רעקניל
 .-רעד זיא סנָאינוי עסיוועג ןיא ןעוו רָאנ .רעריפדןָאינוי ערענָאיצקַאער יד ןופ
 -ינַאנרָאער ,-ןסַאמ ןוא רעדילנטימ יד ןופ ןענגופילשסיוא-ןסַאמ וצ ןעגנַאג
 רעטעברַא יד ואוו סעירטסודניא ןוא ןכַאפ ןיא רעדָא ,ןלַאקָאל ןופ ?סעיצַאז
 -רַא עקניל .ןוא ןטסינומָאק ןבָאה ,טריזינַאנרָאמוא ןצנַאנניא ןעוועג ןענייז

 ףוס טשרע טריסַאּפ טָאה סָאד .סנָאינוי עלעירטסודניא טעדנירגעג רעטעב
 .1928 רָאי

 ףחַאָק ןסַאלס ןיא רָאטסַאּפ ַא ןייז וצ ףיוא טרעה ייטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס

 זיא גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןָאשנעװנָאק-טייקינייא רעד ףיוא

 עקידנעייטש-טוג 19,000 םורא ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא ןרָאװעג טעטכירַאב

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ עלעבַאט ַא .רעדילגטימ

 סעצָארּפ ּפָארַא-גרַאב ןכעלטנירג ןוא ןלענש םעד ןופ ףירגַאב ַא טינ ײטרַאּפ

 ,לני5פ ןקניל םעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 סָאװ רעדילנטימ ךס ַא רעכיב יד ףיוא טגָאמרַאפ ייטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד)

 | (.ײטרַאּפ רעד בלַאהרעסיוא שיטקַאפ ןענייז
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 פטנעצ-טכַא םורַא ןריולרַאפ זיולב טינ טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 -רעטעברַא ןיא רָאטקַאפ ַא יוװ ןדנואוושרַאפ זיא יז רָאנ רעדילנטימ עריא ןופ

 עסיוועג ןיא ןוא ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא עטמאַאב-ןָאינוי עריא ךרוד רָאנ ,ףמַאק
 ןיא ןריטסיזקע ןבילבעג ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד זיא סנָאינוי ךַאפ-יוב
 סנָאינוי יד ןיא רעריפ עשיטסילַאיצַאס עריא ,ןרָאי ענעי ןיא סגָאינוי יד
 ןופ רענעלּפ קיטש-דמש ןיא ןלַאה ןרעביא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענייז
 -ַאב ,ייז ןופ ?ייט רעשּפיה ַא .רעבעגטעברַא יד טימ טפַאשרעטעברַאטימ
 טסנוטעגנייא ןעוועג ןענייז דַארג ןטירד ןוא ןטייווצ ןופ רעריפ יד סרעדנוז
 טינ ןבָאה "סטרעוורָאפ , רעד ןוא ײטרַאּפ יד .טפערג ןיא ןוא עיצּפורָאק ןיא
 ןוא טקידייטרַאפ ייז רָאנ ,רעטפערג יד ןגעג ןעלטימ ןייק ןעמונעגנָא טינ רָאנ
 ,רעטעברַא עטלדניװשַאב יד ןופ ןרָאצ םעד ןגעג טצישַאב

 -נָא טָאה סָאד ןוא --- דָאירעּפ םענעי ןיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 ןופ ןכוזרַאפ טכַאמעג טָאה ײטרַאּפ יד ןעוו ,ןרָאי-סיזירק יד זיב ןטלַאהעג
 רעכוזעמיטש ןוא לַאװ ַא ךעלסילשסיוא ןעוועג זיא --- עיצַאזינַאגרַאער
 ,ןפָאלשעג קַאמשעג ײטרַאּפ יד זיא רָאי ןיא ןטַאנָאמ טכַא .עיצַאזינַאגרָא
 -לַאװ ריא טיינַאב ,ןלַאו יד רַאפ ןטַאנָאמ יירד ךיז יז טםָאה םּפַאכעגפיוא
 קיטרַאפ זיא יז ןעוו ,ןלַאװ יד ךָאנ טַאנָאמ ַא זיב ןעוועג ךַאװ ןוא טַארַאּפַא
 ןסניוועג רעדָא ןטסולרַאפ יד ןענובשחסיוא ןוא ןעמיטש יד ןלייצ טימ ןרָאװעג
 עַלַא יד ןיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד טרעהעג טינ טָאה ןעמ .ןלַאװ יד ןיא
 ןסַאמ יד רַאפ רעדָא דנַאל ןיא סָאלק-רעטעברַא םעד רַאפ ןטנעמַאמ עטסנרע
 ןשינַאקירעמַא ןופ טקירדרעטנוא ןרעוו סָאװ ,רעדנעל עלַאינָאלַָאק יד ןיא
 .םזילַאירעּפמיא

 1921 ןיא ייטרַאֿפ עטיטסילַאיצַאס רעד ןיא גנוטלַאּפש עטייווב יד

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ סױרַא זיא לגילפ רעקניל רעד ןעוו
 רעד ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז גנוגעװַאב עשיטסינומָאק יד ןפַאשעג ןוא
 ןעגנַאגעגטימ טינ ןענייז סָאװ סעּפורג עקידנטיידַאב ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס
 -טיווקליה רעד ןופ רענגעג עפרַאש ןעוועג ןענייז ייז שטָאכ ,עקניל יד טימ
 ןבָאה ?גילפ ןסניל םעד טימ ןעגנַאגעגטימ טינ ןענייז עכלעוו יד .קיטילַאּפ
 ךיוא ןענייז ייז ןשיוצ .קינייװעניא ןופ ײטרַאּפ יד ןעיובוצרעביא טפָאהעג
 -ומָאק ַא ןיא ןטערטוצניירַא ןעוועג טיירג טינ ןענייז סָאװ ןטסירטנעצ ןעוועג
 | ,ײטרַאּפ רעשיטסינ
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 -ַּפִא בייהנָא ןופ טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ענױזַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 ,רָאפנעמַאזוציײיטרַאּפ רעד טָאה ױזַא .,סערווענַאמ ערטיכ סטיווקליה ןופ ןרַאנ

 -עּפש טַאנָאמ א ןוא "דלַאװרעמיצ , וצ ןייטשוצוצ ןסָאלשַאב ,1919 טסוגיוא

 ןופ ץנערעפנָאק רעד וצ ןטַאנעלעד טקישעג טפאשרעריפיייטרַאּפ יד טָאה רעט

 .ןרעב ןיא ןטסילַאיצַאס עטכער יד

 ןבָאה קרָאי וינ ןיא 1920 ןיא רָאּפנעמַאזוצ ןשיטסילַאיצַאס םעד ףיוא

 ןשיטסינומָאק םעד ןיא ןסילשנָא ךיז לָאז ײטרַאּפ יד זַא טפמעקעג עקניל יד
 םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז עקניל יד .לַאנָאיצַאנרעטניא

 .עזורק ןוא לַאדגנע .שזד סיאול

 ןשיטסינומָאק םעד רַאפ גנומיטש יד זַא ןעזעג ןבָאה סטיווק?ליה יד

 ןבָאה ,לייפ-ןוא-קנער ײטרַאּפ רעד ןשיווצ קרַאטש ךָאנ זיא לַאנָאיצַאנרעטניא

 ןבָאה סעיצַאװרעזער יד .סעיצַאװרעזער ייר ַא גַאלשרָאפ םוצ טצעזענוצ ייז
 -ןטעװַאס ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד רעטרעוו יד ןדיינשסיוא טלָאװעג

 יד לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ גנוריגער

 יד ןרעװ טזָאלעגסיױא ללכב לָאז סע זַא טגנַאלרַאפ ןבָאה סעיצַאוװרעזער

 -רעטעברַא םעד ןופ גיז םעד ךָאנ "טפַאשלעזענ רעד ןופ ןעמרָאפ עקיטפנוקוצ ,

 יד ןעמעננָא ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ערװענַאמ א ןעוועג זיא סָאד .סַאלק

 ןבָאה סטנעמרנעמַא יד ןוא גַאלשרָאפ רעד .טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקידי

 .רעדילנטימ יד ןופ גנומיטשּפָא-םודנערעפער ַא וצ ןייג טפרַאדַאב

 -רעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ סערגנָאק רעטייווצ רעד טָאה ?ייוװרעד

 ןעגנוגנידַאב יו ןטקנוּפ 21 עטסואווַאב יד טכעלטנפערַאפ ,1990 ,לַאנָאיצַאנ

 .ןעייר ענייז ןיא ןסילשנָא ךיז ןליוו סָאװ סעיצַאזינַאנרָא ןוא ןעיײטרַאּפ יד רַאפ

 -ָאיצולָאװער , עכלעזַא רַאפ ּפיז עקיטכיט ַא ןעוועג ןענייז ןעגנוגנידַאב 21 יד

 יד טרילומרָאפ ףרַאש זוא רָאלק ןבָאה ןטקנוּפ 21 יד .סטיווקליה יד יוװ "ןרענ

 טייטשרַאפ .יובעג רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא קיטקַארּפ ,עירָאעט עשיטסינומָאק

 ןוא ךעלדיירד סטיווקליה וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד זַא ךיז

 | .סעיצַאוװרעזער

 ,טיִארטעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד

 (*.רַאבמעננָא טינ ןענייז ןעגנוגנידַאב 21 יד זַא ,טרעלקרעד טָאה ,1

 ןוא עדנַאגַאּפָארּפ יד (1 :זיא ,ןצרוק ןיא ,ןטקנוּפ 21 יד ןופ טלַאהניא רעד (*

 ןטירד ןופ ןסולשַאב יד ןוא םַארגָארּפ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןייז זומ עיצַאטוגַא

 -ָארּפ ןופ רוטַאטקיד ןגעוו ; ןטסינומָאק ךרוד ןרעוו טריפעגנָא ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא

 טריפעגנָא זומ םעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ יד רָאנ ,ןדייר םתס טינ ןעמ ףרַאד טַאירַאמעל

 .ןרעוו רָאלק גנוזָאל רעד לָאז רעיוּפ ,טַאדלָאס ,רעטעברַא ןדעי רַאפ זַא ,יוזַא ןרעוו
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 טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןנענ טירטסױרַא רענעּפָא רעד

 עשידנעלניפ יד טָאה 1920 ןיא ךָאנ .גנוטלַאּפש רעטייווצ רעד וצ טכַארבעג
 סָאד טָאה רעטעּפש סָאװטע .יײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד טזָאלרַאפ עיצַארעדעּפ
 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1921 ןיא ,עיצַארעדעפ עשימעהָאב יד ןָאטעגנ עבלעז

 שיטַאמעטסיפ ןוא רעלוגער זומ ,ןסילשנָא ךיז ליוװ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עדעי (9

 רעדָא רעמ עלַא ןופ ןטנעמעלע עשיטסורטנעצ ןוא עשיטסומרָאפער יד ןקיטייזַאב

 -עג זומ םוטעמוא (8 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןוא סנטסָאּפ עקיטכווו רעקינייוו

 ; טַארַאּפַא ןלַאגעל םעד טומ לעלַארַאּפ ,טַארַאּפַא רעלַאגעלמוא ןַא ןרעוו ןפַאש

 ןרעו טריפעג זומ סע (4 .ןטייקיטעט ערעייז ןריניבמָאק ןזומ ןטַארַאּפַא עדייב

 עשיטַאמעטסיס ןרעוו טריפעג זומ סע (8 .יימרַא רעד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטַאמעטסויס

 -לַאיצָאס רעד ןרעוו ןסירעגרעטנורַא זומ סע (6 .רעמרַאפ יד ןשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ

 טכַאמעג רָאלק שיטַאמעטסוס וומ סע ,םוומרָאפער-לַאוצָאס רעד ןוא םזיטָאירטַאּפ

 -טלַאוװג ַא ךרוד רָאנ ןרעוו טעטכינרַאפ טעוו םזילַאטיּפַאק זַא ,רעטעברַא יד רַאפ ןרעוו
 : םוירמעצ ןוא םזימרָאפער ןטימ ןרעוו ןסירעגרעביא זומ סע (7 .ףמַאק ןעמַאז

 -וטרָאּפָא עכלעזַא ךיז וצ ןוָאלניײרַא טינ ןעק לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד |
 -קַאמ ,עגנָאל ,טיווקלוה ,גנידרעפליה ,יקסטוַאק ,יטַארוט רָאפ ןלעטש סע יווװ ןטסינ

 -ַאב רעד רַאפ ףמַאק ַא ןרעוו טרופעג זומ סע (8 .ערעדנַא ןוא ינַאילידָאמ ,דלַאנָאד

 -ָארּפ עשיטַאמעטסיס ןרעוו טריפעג זומ סע (9 .רעקלעפ עלַאונָאלָאק יד ןופ גנואוורפ
 -ןסַאמ עלַא ןוא ןװיטַארעּפָאָאק ,רעּפעש יד ןיא ,סנָאונוי-דיירט יד ןיא עדנַאגַאּפ

 -דיירט רעמַאדרעטסמַא ןופ טפַאשרעריפ רעד ןגעג ףמַאק ַא ןריפ (10 .סעיצַאזינַאגרָא

 -פָא וומ ןטנעמַאלרַאּפ יד ןיא טפַאשרעטערטרַאפ יד (11 .לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוו

 ןרעהעג סָאװ ,ןעייטרַאּפ יד (12 .ןטנעמעלע עשיטסימרָאּפער ןופ ןרעוו טקיניירעג

 .םזילַארטנעצ ןשיטַארקָאמעד ןופ ּפיצנירּפ ןטיול ןריפ ךיז ןוומ ,ןרעטנימטָאק םוצ
 ַא ךיז ייב ןריפכרוד טייצ וצ טייצ ןופ ןזומ לַאגעל ןענייז סָאװ ןעיײטרַאּפ יד (8

 ןוא דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןופ ץוש םוצ ןלעטש ךיו זומ ויטרַאּפ עדעי (14 .גנוקינייר

 עטלַא יד ךָאנ ןבָאה סָאװ ןעיײטרַאּפ יד (19 .עיצולָאװער-רטנָאק ןגעג ףמַאק םוצ

 טייצ רעטסצריק רעד ןיא ןעמַארגָארּפ יד ןוומ ןעמַארגָארּפ עשיטַארקָאמעד-לַאוצָאס

 -וקעוקע ןייז ןופ ןוא ןרעטנימָאק ןופ ןסערגנָאק יד ןופ ןסולשַאב עלַא (16 .ןרעדנע

 ןפורנָא ךיז זומ ייטרַאּפ עדעי (17 .ןעיײטרַאּפ עלַא רַאפ קידנעדניב ןענייז עוויט
 ןעייטרַאּפ ענלצנייא יד ןופ ןעגנוטייצ עקידנרופ עלַא (18 .?ייטרַאּפ עשיטסינומָאק ,

 ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןופ ןטנעמוקָאד עלעיציּפָא עקיטכיוו עלַא ןקורדּפָא ןזומ
 -פָא ןוומ סעיצַאקילּפַא טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאו ןעייטרַאּפ עלַא (19 .ןרעטנימַָאק

 ןופ סערגנָאק ןטייוװצ ןכָאנ ןטַאנָאמ ריפ יו רעטעּפש טינ ןרָאפנעמַאזוצ ןטלַאה
 -טימ יד ןופ לטירד-ייווצ סנטסקינייוװ זַא ,ןעז זומ ייטרַאּפ עדעי (20 .ןרעטנימָאק

 -רעזער עכלעוו ןָא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןייז ןלָאז טעטימָאק-לַארטנעצ רוא ןוא רעדילג
 -ָאיצַאנרעטניא ןטירד םעד ןיא ןטערטניירַא רַאפ טגָאזעגסיורַא ךיז ךעלטנפע סעיצַאװ
 ןעגנוגנידַאב עלַא יד ןזייווקירוצ לעיּפיצנירּפ ןלעוו סָאװ רעדילגטימ יד (91 .לַאנ

 -סיונוצ זוא טלַאהניא רעטצריקרַאפ רעד) .ייטרַאּפ רעד ןופ ןרעוו ןסָאלשעגסיוא ןלָאז
 (,ײטרַאּפ ץשיטסילַאיצַאס יד ,ךוב ןייז ןיא קיווָאנ .ּפ ןופ ןרָאװעג טלעטשעג
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 טייהרעמ ַא טימ .עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןיא גנוטלַאּפש

 -סױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא קיצרעפ-ןוא-עכעלטע ןגעג ןעמיטש 89 ןופ

 .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןטערטוצ

 טגנַאלַאב רעירפ ןיוש טָאה עיצַארעדעפ רעשידיא רעד ןופ טייהרעמ יד

 ,עזורק ןוא לאדננע ,ערָאל ןופ טריפעג ,סעּפורנ "?יסנואק סרעקריָאוװ יד ןצ

 -סינומָאק יד ןוא "ליסנואק סרעקריָאװ, רעד ךיז טָאה רָאי ןבלעז ןיא
 ."יטרַאּפ סרעקריָאװ , רעד ןופ ננודנירג רעד ףיוא טקינייאעג ײטרַאּפ עשיט

 סעּפורג יד טָא טימ ןעמַאזוצ טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עלַאגעלמוא יר

 רעד ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעד ןופ ננודנירנ רעד רַאפ ףור םעד טזָאלעגסױרַא

 .קרָאי וינ ןיא 1921 רעבמעצעד ןעמוקעגרָאפ זיא רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג

 עלַא ןענייז "ײטרַאּפ עשירַאטעלָארּפ , עּפורג רעניילק רעד ןופ םַאנסיוא ןטימ

 ,ײטרַאּפ רעיינ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא סעּפורג

 -סילַאיצָאס רעד ןופ ןעמונעגוצ טָאה סָאװ גנוטלַאּפש רעטייווצ רעד ךָאנ

 -עלע עקיניזטסואווַאב-ןסַאלק ןוא עשיטנַאטילימ עטצעל יד ײטרַאּפ רעשיט

 -נָאק קידנעטשלופ טסייג רעשיטסינוטרָאּפָא ןייז ןוא טיווקליה טָאה ,ןטנעמ

 זיא ןוא ץַאלּפ ןקיטכיוו ןייק ןעמונרַאפ טינ טָאה סבעד .ײטרַאּפ יד טרילָארט

 .רעטעברַא עכעלטנרָא ןרָאנרַאפ וצ עיצַארָאקעד ַא יו רעמ ןרָאװעג ןטלַאהעג

 רע .רעייפ ןרענָאיצולָאװער ןייז ןופ לייט ַא ןרָאלרַאפ ךיוא טָאה ןיילַא סבעד

 -קיד רעשירַאטעלָארּפ רעד ןגענ ךעלטנפע ןטָארטענסױרַא לאס עקינייא זיא

 -ָאס יד ןוא ןברָאטשעג סבעד זיא 1996 ןיא .,דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןיא רוטַאט
 ײטרַאּפףליהעג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןפָא זיא ייטרַאּפ עשיטסילַאיצ

 -ַאטיּפַאק עטלַא ייווצ יד וצ עיציזָאּפָא ןיא זיא יז שטָאכ ,םזילַאטיּפַאק ןופ

 .ןעײטרַאּפ עשיטסיל

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רָצֹד ןופ טפַאשרדילגטימ ןופ ץלצבַאט יד

 רעדילגטימ לָאצ רָאי רעדילגטוימ לָאצ רָאו

 104,800 --- --- --== היד יח 1819 89/,98 = --- ---= === חיי == 1014

 20,100 = === היה י-ה = 1090 /0,874 === === תשיה החיח חי 119

 18,084 --- --- היה י-ה == 1031 58 4 תקדהח/ טטשזז/ טששח  טח= -- 16

 1161 חיי שיזדט / ךשתחז/ שחחװ --- 92 80,879 --- --- === == === 1817

 19,000 --- ---= ד-- ה-- = 1886 89,844 = == זייח זשז == 1018

 עטשרע יד טָאהעג טינ ײטרַאּפ סרעקריָאוװ יד טָאה ןדירפ ןכעלרעניא ןייק

 םעד ןוא לייט ןשיטסינומָאק םעד ןשיוװצ ןטייקיטיירטש עשיטילַאּפ ,ןרָאי

 ןענייז ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ זיא סָאװ לייט
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 וצ טגנַאלַאב ןבָאה ןטסינומָאק יד סָאװ טקַאפ רעד .ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג

 .ףמַאק ןכעלרעניא םוצ רעייפ ןבעגענוצ טָאה ײטרַאּפ רעלַאנעלמוא ןַא

 עיגיל רעשיטסיגומָאק רַאֿפ ףמַאק ; ײטרַאפ טרעטריַָאװ רעד ןופ גנודנירג יד

 ײטרַאּפ עיינ יד זַא ,טלָאװעג טכער טימ טָאה לייט רעשיטסינומאק רעד

 -ומָאק ףיוא טיובעג ןייז ,ןעגנוגנירַאב עלַאגעל יד ןיא ,ךעלגעמ טייוו יוװ לָאז

 יד רעטסומ ןייז רַאפ טַאהעג טָאה לייט רעטייווצ רעד .,ןּפיצנירּפ עשיטסינ

 ןשיווצ ,גנוגעוַאב-רעטנעצ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עקיגנעהּפָאמוא עשטייד

 ךיוא טָאה לייט רעטייווצ רעד .ןטַארקָאמעדילַאיצַאס ןוא ןטסינומָאק יד

 יד רעטנוא ןוא טיײהרעטריזינַאגרָא ןעמוק ןטסינומָאק יד זַא תונעט טַאהעג

 ערעייז ןענניװצפיורַא ייז ןליוו ,ײטרַאּפ רעלַאנעלמוא רעייז ןופ ןוויטקעריד
 .ײטרַאּפ סרעקריָאװ רעד ףיוא ןעגנוניימ

 רעד ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד םורַָא ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןטייקיטיירטש יד

 -קַארּפ יד םורַא ןעגנַאגעגנָא ךיוא ןענייז ןטייקיטיירטש יד ,יײטרַאּפ סרעקריאוװ

 ןעמוקענוצ ךיוא זיא רעטעּפש .,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןעגנודנעוונָא עשיט

 רעדָא ןביילברַאפ לָאז ײטרַאּפ עלַאנעלמוא יד יצ עגַארפ רעד םורַא ףמַאק רעד

 גנולייטעצ ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא עגַארפ רעד רעביא ,ןרעוו טרידיווקיל לָאז

 רעד ןענַאװ ןיב ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדילנטימ יד ןשיווצ

 -סױרַא טָאה ,ןעגנוניימ עלַא קידנרעהסיוא ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומַאק

 -סינומָאק עלַאגעלמוא יד ןזיילפיוא רַאּפ 1928 ןיא גנודײשטנַא ןייז ןגָארטעג

 -סינומָאק א ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא ענעּפָא יד ןעלדנַאװרַאפ ןוא ײטרַאּפ עשיט

 ,ײטרַאּפ רעשיט

 רענמעצעד ןיא ,ײטרַאּפ סרעקריָאוו רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד

 יז ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ םַארגָארּפ יד טרעדנעעג טָאה ,קרָאי וינ ןיא 9

 טגָאז םַארגָארּפ יד .עיניל רעשיטסינומָאק רעד וצ רעטנעָאנ ליפ טכַארבעג

 | : טפַאשרעה רעשיטילָאּפ ןנעוו

 -יּפַאק יד ןופ רוטַאטקיד יד זיא גנוריגער עשיטסילַאטיּפַאק עקיטציא יד ,

 רוטַאטקיד יד ןייז טעוו רעטעברַא יד ןופ גנוריגער-ןטעווָאס יד .ןטסילַאט

 קיסיירד ןופ ןליוו םעד ןקירדסיוא טעוװ סָאװ גנוריגער יד .רעטעברַא יד ןופ

 יד ןופ ןסערעטניא יוד ןיא טכַאמ ריא ןדנעװנָא ןפָא טעוו רעטעברַא ןָאילימ

 ".ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג ןוא רעטעברַא

 :טגָאזעג עמרָאפטַאלּפ יד טָאה ןעגנואיצַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא עריא ןגעוו



 ןייטשטּפ}צ ןלמ 88

 ןופ ןּפיצנירּפ יד םימ עיטַאּפמיס ריא טרעלקרעד ייטרַאּפ-רעטעברַא יד,
 ןגעג ףמַאק םעד ןיא ןיירַא טערט ןוא לַאנָאוצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד

 -רעריפ רעד ןופ גנורעטסייגַאב רעד רעטנוא םזילַאטיּפַאק ןשינַאקירעמַא םעד
 ".לַאנָאוצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ טפַאש

 .טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד רעד רַאפ שינערעהוצנָא ןֵא ןיוש זיא סָאד

 רעשיטילאּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד יו ,ןגַארּפ עקירעביא עלַא ןיא
 ,רעטייוו ױזַא ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס םוצ ,סנָאינוי יד וצ גנואיצַאב יד ,עיצקַא
 -סינומָאק רעלַאנעלמוא רעד ןופ עיניל רעד ןיא ןעוועג עמרָאפטַאלּפ יד זיא
 ,יײטרַאּפ רעשיט

 עמערָא יד ןופ ןסערעטניא יד זַא ,טרעלקרעד ךיוא טָאה עמרָאפטַאלּפ יד

 -רַא עלעירטסודניא יד ןופ ןסערעטניא יד טימ ןדנוברַאפ גנע ןענייז רעמראפ
 -נָא רעד וצ ץאזננענ ןיא םזינינעל ןופ ּפיצנירּפ-טנורג ַא זיא סָאד ,רעטעב
 ןוא טָאטש ןשיוװצ זַא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ גנוניימ רענעמונעג/

 טקנוּפ ַא ךיוא טנַאמרַאפ עמרָאפטַאלּפ יד .ףמַאק ַא ןעמוקרָאפ זומ ףרָאד

 ןסַאמ-רעגענ יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלופ רעד רַאפ ףמַאק םעד ןגנעוו
 ףמַאק ןיא רעטעברַא עצרַאװש ןוא עסייוו יד ןופ טייקינייא רעד רַאפ ןוא
 .גנוקירדרעטנוא ןוא עיצַאטַאולּפססקע ןגעג

 טרעװ ײטרַאֿפ סרעֶטריֶאװ ; טזיילעגפיוא ײטרַאּפ עלאגעלמוא

 ײטרַאֿפ עשיטסינומָאק

 טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עלַאנעלמוא יד סָאװ ןָאשנעװנָאק עטצעל יד

 יד ,1922 טסוגיוא ,ןענישימ ,ןעמשזורירב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טָאהעג

 ײצילַאּפ רעקיטרָא רעד טימ ןעמַאזוצ גנוריגער רעלארעדעפ רעד ןופ ןטנענַא
 קיסיירד .ןעגנולדנַאהרַאפ עריא ןופ ףוס םייב ןָאשנעװנָאק יד ןלַאפַאב ןענייז

 םעד טיול ןרָאװעג טגנָאלקעגנָא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןטַאנעלעד

 ןעוועג ןענייז עטריטסערַא יד ןשיווצ .ןענישימ ןופ ץעזעג ןטסילַאקידניס-יטנַא

 .גרעבנעטור ןוא רעטסָאפ

 -רַאפ ןבכייהוצנא ןוא ײטרַאּפ עלַאנעלמוא יד ןבענוצפיוא גנונעװַאב יד

 טריטסיזקע סָאװ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק ַא ןיא ײטרַאּפ סרעקריָאװ יד ןעלדנַאװ

 טָאה 1928 ינוי ןיא רעוטײײטרַאּפ ןופ ץנערעפנָאק ַא .ןססאוועג זיא ,ןפָא

 -רעטניא רעשיטסינומָאק רעד .ײטרַאּפ עלַאגעלמוא יד ןזיילוצפיוא ןסָאלשַאב

 ןבָאה ןטסינומָאק יד .סולשַאב םעד טימ קימיטשנייא ןעוועג זיא ַֿאנָאיצַאנ

 יד ןוא רעטקַארַאכ םעד ןרעדנע שיטאמעטסיס רעבָא םאזננַאל ןעמונעג
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 עשיטסינומָאק יד טימ גנַאלקנייא ןיא ײטרַאּפ סרעקריָאוװ רעד ןופ עמרָאפטַאלּפ

 טכער םעד רַאפ ףמַאק ןקיטכיוו ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןּפיצנירּפ

 .ןטאטש עטסינייארַאפ יד ןיא טייקיטעט רעשיטסינומָאק רענעּפָא ןופ

 ןרָאלק ַא ײטרַאּפ סרעקריָאװ רעד ןיא ןגָארטנײירַא ןופ סעצָארּפ רעד

 ףיוא ןרָאװעג טקידנעראפ זיא ,ןעמָאנ םעד ןליפַא ןוא טלַאהניא ןשיטסינומָאק

 רעד .ָאנַאקיש ןיא ,1925 ,29--91 טסוגיוא ,רָאפנעמַאזוצ ןטרעפ םעד

 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טסייה ײטרַאּפ יד זַא ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ

 -רעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןיא ןסָאלשעגנָא לעיציפָא זיא ןוא עקירעמַא ןופ

 ,לַאנָאיצַאנ

 ןיא זיא ןרָאװענ ןטלַאהענּפָא ןיא רָאפנעמַאזוצ רעטרעפ רעד רעדייא

 רעפרַאש ַא ןעמוקעגרָאפ ײטרַאּפ סרעקריָאוו רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד

 ןענַאטשענ טלָאמעד זיא סָאװ ,ײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןופ ענַארפ רעד ןנעוו ףמַאק

 עקידרעירפ יד .סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא ךס ַא ןופ גנונעדרָאדנָאט רעד ףיוא

 ןטסינומָאק יד ןופ לייט רעניילק ַא ןוא ןטנעמעלע "ליסנואק סרעקריָאו ,

 יד ןטייברַאפ טעװ יײטרַאּפ-רָאביײל א זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןעמונעגנָא ןבָאה

 ןעמ זַא ןעזעגנייא ןבָאה ןטנעמעלע עשיטסינומָאק יד ."?יטרַאּפ סרעקריאו,

 -רָאבייל ַא רַאפ גנומיטש-ןסַָאמ עטכע ןַא ןקוקרַאפ ןוא ןרירָאנניא טינ ןעק
 יד .סַאלק-רעטעברא םעד ןיא ןעננוטכיר עֶלַא ןעמענמורא לָאז סָאװ ײטרַאּפ

 ַאזַא ןופ גנודנירנ יד טלָאמעד טכַאמעג ףייר טָאה ענַאל עשיטילָאּפ עצנַאג

 ןעמונרַאפ טלָאװ "יטרַאּפ סרעקריָאוװ , יד רעכלעוו ןיא ײטרַאּפ רעניימעגלַא

 קינייוועניא ןופ ןפמעק וצ טייהנגעלענ יד טאהעג טלָאװ ןוא ?נילפ ןקניל םעד

 טניזעג טָאה ננוניימ עשיטסינומָאק יד .םַארנָארּפ - ףמַאקנסַאלק ַא רַאפ

 רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא ןעמונעגלייטנָא טָאה ײטרַאּפ סרעקריָאוו יד ןוא

 ןעניפעג רענעייל רעד טעוװ םעד ןגעוו .יײטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ דעטיירעדעפ

 .ײטרַאּפ רָאבײל ַא רַאפ גנוגעװַאב יד :?טיּפַאק םעד ןיא

 ײמרַאּפ רעד ןופ גנוטיוברעביא יד ןוט עפורג"ערטל ןגעג ףמאס

 םעד ןנעג ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא טסנרע טָאה ןָאשנעװנָאק עטרעפ יד

 טימ גנוקינייארַאפ רעד ןופ ײטרַאּפ רעד ןיא ןבילבעגנ זיא סָאװ םזירטנעצ

 זיא סָאװ םייחרעמ עסיורג יד ."?יסנואק סרעקריִאו, םעד ןופ סעּפורג יד

 ,יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא גנוטלַאּפש רעטייווצ רעד ןופ ןעמוקעגנָא

 ןרָאװעג ןצלָאמשעגפיונוצ זיא ןוא ןרָאװעג טכַאקענרעביא שיגָאלָאעדיא זיא

 -רעטנוא-ננוניימ עקידרעטעּפש יד .לייט ןשיטסינומָאק ןלעניגירַא םעד טימ
 "עצ רעטלַא רעד ףיוא ןעמוקענרָאפ טינ ןיוש ןענייז ײטרַאּפ רעד ןיא ןדיש
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 םעד ןופ ןטשער עניילק ןבילבעג רעבָא ןענייז ײטרַאּפ רעד ןיא .גנולייט

 ןיא ןרילימיסַא וצ ןזיווַאב טינ ןבָאה עכלעוו ןטנעמעלע "?יסנואק סרעקריָאוו,

 ןופ רָאטקַאדער ,ערָאל ניוודול ןופ טריפעגנָא ,ןטשער יד .םזינינעל םעד ךיז

 - רעד ןופ רָאטקַאדער ,יקצולַאס .ב .י ןופ ןוא ,"גנוטייצקלָאפ , רעשטייד רעד
 ,עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןופ ןַאנרָא ,"טלעוו עייג

 ַא ןיא עינילײײטרַאּפ רעד ןגעג דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ןזיװעגנסױרַא ןבָאה

 -ומָאק םוצ גנולעטש יד ,יײטרַאּפ-רָאביײל יד יוװ ,ןגַארפ עלַאטנעמַאדנופ ייר

 ענעגנולענמוא ייד ַא ךָאנ .ןנַארפ ערעדנַא ךָאנ ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינ

 ,גנולעטשיייטרַאּפ רעד ןופ טייקיטכערעג רעד ןיא ייז ןגייצרעביא וצ ןכוזרַאפ

 טימ .ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא יקצולַאס ןוא ערָאל ןענייז

 -ַאס טימ ,עיצארעדעפ רעשטייד רעד ןופ עּפורנ עניילק ַא קעװַא זיא ןערָאל

 ןלַאפעגסױרַא זיא {| ןַאמפָאה .רד } ןויבצ) .ןעגנַאגעגטימ טינ רענייק זיא ןיקצול
 (.?טטרעוורָאפ , םניא ןטעברַא רעבירַא זיא רע ; רעירפ ךָאנ ײטרַאּפ רעד ןופ

 טָאה ןרָאי רֶאֹּפ עטשרע יד .טַארקָאמעד:לַאיצַאס ַא ןבילברַאפ זיא ערָאל

 .טסיסקרַאמ רערענָאיצולָאװער רעטכע רעד זיא רע זַא טהנעטענ ךָאנ רע

 1954 ןיא ,ןרעדעפ עדמערפ ןיא ןצוּפ וצ ךיז ןבענעגפיוא רע טָאה רעטעּפש

 יקצולַאס ."יטרַאּפ סרעקריאװ ןַאקירעמַא , סיטסָאמ ןיא דילנטימ א ערָאל זיא

 ַא ,גנוטכיר רענענייא ןַא ףיוא ןלעטשנָא עטסוּפ ייר ַא ךָאנ ,ןבילברַאפ זיא

 טשרעה סָאװ ,ןישַאמ רעשיטַארקָארויב סנַאמליה ןיא ?פיירש רעמאזכרָאהעג

 זיא רע ."סרעקריָאו גנידָאלק דעטײמַאנלַאמַא , רעד ןופ רעדילנטימ יד רעביא

 .ײטרַאּפ סיטסָאמ ןיא דילנטימ א ךיוא

 סעיצַארעדעפ טָאטשנַא סעיצסעס-דַארּפש

 -נַאנרָאער עכעלטנירג ַא טריפעגכרוד ךיוא טָאה ןָאשנעװנָאק עבלעז יד

 ךעלסילשסיוא טיובעג ,נייווצ ןופ עמרָאפ עטלַא יד .ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאז

 -עיצַאזינַאנרַא עיינ א .ןרָאװעגנ ןבענענפיוא זיא ,ּפיצנירּפ-טננענ םעד ףיוא

 -טימ .ןרָאװענ טריפעננייא זיא ,ץַאלּפטעברא םעד ףיוא טיובעג ,עמרָאפ

 ןיא טריזינַאגרָא ןענייז ּפאש רעדָא קירבַאפ ןייא ןיא ןטעברַא סָאו רעדילנ

 םורַא יױזַא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ לרעמעקיּפַאש ןוא -קירבַאפ ַא

 יד רַאפ ןעייטש סָאװ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןטסינומָאק יו טלעטשעג ייז ןרעוו

 ןריטינַא וצ רעגנירג ךיוא טרעוו ייז רַאפ .קירבַאפ ןוא ּפַאש ןיא רעטעברַא

 לרעמעקיּפַאש סעדעי .,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד רַאפ רעטעברַא יד ןשיווצ

 יד ןשיווצ עינַאּפמַאק ַא טריפ ןוא ּפַאש םעד ןופ ןגַארפ עלַא ףיוא טמענ
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 יד ןופ ןסערעטניא יד ןיא ענַארפ רעד ןופ גנוזייפ רעד רַאפ רעטענרַא

 .רעטעברַא

 -ָאטיוא יד ןופ גנופַאשּפָא יד ןעוועג זיא גנורעדנע עקיטכיוו עטייווצ ַא

 .עיצוטיטסניא עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןייר ַא ,סעיצַארעדעּפידַארּפש עמָאנ

 -ָאיצַאנ רעדעי רַאפ סעיצקעס ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סעיצַארעדעפ טָאטשנָא
 רעשיטסינומָאק רעד טימ ּפָא ךיז ןביג סעיצקעס יד .ײטרַאּפ רעד ןיא טעטילַאנ

 -ָאיצַאנ רעייז ןיא ןסַאמ יד ןשיווצ טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא עדנַאנַאּפָארּפ
 סָאד .ךַארּפש טיול טיובעג טינ רעמ ןענייז ךעלרעמעקיייטרַאּפ יד .טעטילַאנ

 "מוא טנגעג םעד ןיא ןוא ּפַאש ןוא קירבַאפ ןיא טרינָאיצקנופ ?לרעמעקײײטרַאּפ

 -ּפִא יד טפַאשענּפָא טָאה סָאד .ךַארּפש ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןופ קיגנעהּפָא
 -נייא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא סעּפורג-ךַארּפש ערעדנוזַאב יד ןופ טייסטרעדנוזעג

 עטריזילַארטנעצ-שיטַארקַאמעד עכעלטייהנייא ןַא טרָא רעייז ףיוא טריפענ

 עיציזָאּפ רעדעי ףיוא תוחוכ עריא ןפרַאװ קיטכיט ןוא לענש ןעק סָאװ ײטרַאּפ

 .ףמַאק-ןסַאלק ןֹופ

 -ךַארּפש יד ןופ גנופַאשּפָא יד ןוא ךעלרעמעקיּפַאש יד ןופ גנוריפנייא יד
 ! ןסַאמ יד וצ םינּפ ןטימ : גנוזָאל רעד טימ ןרָאװעג טיילנַאב זיא סעיצַארעדעּפ

 עשיטסינומָאק יד .ןטַאטלוזער עקידלַאב טכַארבעג טָאה עיצַאזינַאגרָאער יד
 -רעטעברא ןופ ןפמַאק עלַא ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ

 סקיירטס עסיורג ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןטסינומָאק .סָאלק
 רעדלעפ-ןליוק יד ןיא ;1929 ,ַאינָאטסַאנ ןיא ;19927-1996 ,קייסַאּפ ןיא
 רעד ןיא ;1981 ,יקָאטנעק ןיא ;1929 ,ָאייהא ןוא עינייװליסנעּפ ןופ

 ןטסינומָאק יד .(ןערָאװ ןוא שזדירבמַא) 1931 ,עירטסודניא-לָאטש

 עטסערג יד ןיא רעטעברַא דיירט-לדָאנ רעטנזיוט רעקילדנעצ טריפעגנ ןבָאה

 רעשירעטעררַאפ רעד ןנעג דנַאטשרעדיװ ןשידלעה ַא ןיא דנַאל ןֹופ ןערטנעצ
 סעיציזָאּפָא-סַאמ יד טפַאשרעריפ ןבענענ ןבָאה ןטסינומָאק .עיטַארקָארויב
 רעטעכרַא-יוב יד ןיא ,עירטסודניא:ךיש רעד ןיא ?ייפ ןוא קנער רעד ןופ
 ןעוו ,סיזירס ןופ ןרָאי יד ןיא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רעטעברַאזזַײּפש ,סנָאינוי
 רעטעברַא יד ןטלַאהוצּפָא תוחוכ עריא ןיא ץלַא ןָאטעג טָאה .5 ווָא .פ .א יד
 -םינומָאק יד זיא ,עוויסנעפָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןנענ ןטערטסױרַא ןֹופ
 ,טקעווענ ןבָאה סָאװ עקיצנייא יד ןעווענ לנילפ רעקניל רעד ןוא ײטרַאּפ עשיט

 -טעברַא ,רעגנוה ןנענ דנַאטשרעדיױװ-רעטעברַא םעד טריפעג ןוא טריזינַאנרָא
 (*.ןעננוגנידַאב-טעברַא עטרעגרערַאפ ןוא טייקיזָאל

 םעד ןוא ,ןפמַאק-ןסַאמ יד ןיא ןטסינומָאק וד ןופ לָאר רעד ןגעוו רעמ (*
 .לגילפ רצקניל רָצד ; ?מוּפַאק
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 -רעד יד ןעוועג ןיא ךעלרעמעקיּפַאש יד ןופ טַאט?וזער רעטקעריד ַא
 ןופ ענייא ,ךעלרעמעק יד ןופ ןבעגעגסױרַא ןעגנוטײציּפַאש יד ןופ גנונייש
 ןבענעגסױרַא ,"רעטעברַא-דרָאפ , רעד ןעוועג זיא ןעגנוטייציּפַאש עטשרע יד
 ךרָאפ רעד ןיא עיצַאזינַארָאיטרַאּפ רעד ןופ טָאנָאמ ַא לָאמ ןייא קיסעמלגעד
 עיצוטיטסניא עקידנעטש א ןרָאװעג ןענייז ןעגנוטייײציּפַאש יד ,קירבַאפ-רָאטַאמ
 ערענָאמ ץנַאג בייהנָא ןופ .דנַאל ןיא ןעגנומענרעטנוא עטסקיטכיוו יד ןיא
 ןוא טלַאהניא ןיא ייס ןרָאװעג טרעסעברַאפ רעטעּפש ייז ןענייז ,סניטעלוב
 -טימ ליפ ןבָאה ןעננוטיײציּפַאש יד .לעטשנעמַאזוצ ןשינכעט םעד ןיא ייפ
 -רעטעברַא יד ןשיווצ ײטרַאּפ רעד ןופ שזיטסערּפ םעד ןבייה וצ טקריוװעג
 : .ןסַאמ

 ײטרַאֿפ רעד ןופ גנוריזיועשלָשב רעד ןגעוו גרעבנעטור

 יד טצַאשענּפָא טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ רַאטערקעפ ,גרעבנעטור סלרַאשט
 געוו ןפיוא גנודנעוו עיינ ַא יו רָאּפנעמַאזוצ ןטרעפ םעד ןופ ןעגנוכיירגרעד
 ןוא רעטעברַא יד ןשיוװצ טלצרַאװעגנייא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק ןסַאמ ַא וצ
 םעד ןגעוו ?קיטרַא ןייז ןיא .סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ערעייז ןיא טרענריבעגנייא
 : ןבירשעג גרעבנעטור טָאה רָאּפנעמַאזוצ

 דָאירעּפ ַא ןופ ףוס םעד טנכייצַאב ןָאשנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ עטרעפ יד
 ןלַאפרעטנורַא רעדיוו לָאז וימרַאּפ רעזנוא זַא ןזָאלרעד וצ טינ ףמַאק םעד ןיא
 םעיינ ַא ןופ בייהנָא םעד ךיוא טנכייצַאב יז .טפַאשלעזעג-עדנַאגַאּפָארּפ ַא וצ
 -יװעשלָאב רעד ןופ דָאירעּפ רעד --- ייטרַאּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאורעּפ
 .ייטרַאּפ רעד ןופ עיצַאז

 יד ןרעגריבוצנייא זיא ייטרַאּפ רעד ןופ ןבַאגפיוא-טּפיוה יד ןופ ענייא,
 ןריזיליבָאמ ייז ןוא סנָאינוי יד ןיא ייטרַאּפ רעד ןופ טפַאשרעדילגטימ עצנַאג
 סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עטסערג יד ןעניוז סנָאינוי-דיירט יד .ןטרָאד עיצקַא רַאפ

 -ומָאק רַאפ ןטייקכעלגעמ עטסערג וד ןרעפיל ייז ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ

 גנוקינייארַאפ רַאפ סנָאינווי יד ןיא טעברַא רעזנוא .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינ

 ַא ןפַאש טעוו טייקינייא ןָאינוי-דיירט ןוא (םזינָאינוי רעלעירטסודניא)
 .ןסַאמ יד ןשיווצ סולפנייא-ייטרַאּפ ןופ טנעמַאדנופ ןטסעפ

 ןכָארטשרעטנוא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה טעברַא ןָאינוו-דיירט רעד ןיא,;

 ןכַאמ זומ ייטרַאּפ רעזנוא .עטריזינַאגרָאמוא יד ןריזינַאגרָא וצ עבַאגפיוא יד

 .עטריזינַאגרָאמוא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא בייהנָא םעד סנטסקינייוװ

 ןשיווצ טעברַא רעד רַאפ ,םזילַאירעּפמיא ןגעג ףמַאק רַאפ סַארגָארּפ יד,
 טערקנָאק סיוא טגייל ,ןעיורפ ןשיוװצ ,ןסַאמ-רעגענ יד ןשיוװצ ,רעמרַאפ יד

 טינ רעירפ ןענייז סָאװ ןטיבעג עלעיצעּפס ןיא ייטרַאּפ רעד ןופ ןבַאגפיוא יד
 " ,ןרָאװעג טרירעגנָא
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 --- 1994 רעבמעטּפעס ןט9פ ןזיב טסוגיױא ןטס31 --- רעטמעּפש רָאי ייווצ
 רעד ןופ ןָאשנעװנָאק עטפניפ יד ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא קרָאי וינ ןיא זיא

 ץרעמ ןטייווצ םעד ןברָאטשעג זיא רע .טיוט ןעוועג זיא נרעבנעטור .יײטרַאּפ
 ןקיטומ א ןרָאלרַאפ גנונעווַאב עשיטסינומָאק יד טָאה טיוט ןייז ןיא ,7

 -כרוד ןוא טכַאמענכרוד טָאה גרעבנעטור .ןסַאמ ןופ רעריפ ַא ןוא רעפמעק
 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ל?גילפ ןקניל םעד ןופ ןפמַאק יד ןגָארטענ

 ןסעזענ זיא גרעבנעטור .המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןנעג ףמַאק םעד

 רָאניײימ (בַאב) טרעבָאר

 ןיא ןעמענלייטנָא רַאפ קרָאי ןינ ןיא עמרוט ןיא רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ
 -ער) "שזדייא ירענָאישולָאװער , ,?גילפ ןקניל ןופ ןַאגרָא םעד ןכעלטנפערַאפ
 .(רוד רערענָאיצולָאװ

 פייפ ןוא קנער ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןָאשנעװנָאק רעטפניפ רעד ףיוא
 ןיוש טָאה ײטרַאּפ יד .,דנַאל ןיא ןעירטסודניא עטסקיטכיוו יד ןופ ןטַאגעלעד
 פדָאנ ,ליטסקעט ןיא ןפמַאס-ןסַאמ עסיורג ןופ גנורַאפרעד יד טָאהעג טלָאמעד
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 עיצקַא רעשיטילָאּפ ןופ גנוראפרעד יד ןוא עירטסודניא-ןליוס רעד ןיא ןוא

 טָאה רענייק .סעינַאּפמַאק ערעדנַא ןוא עינַאּפמַאק יטעזנַאװ-ָאקַאס רעד ןיא

 לזיילק ַא זיא יז זַא ײטרַאּפ רעשישסינומָאק רעד ןפרַאוופיוא רעמ טנעקעג טינ

 יד .רעטעברַא ןסַאמ טימ גנורירַאב רעוויטקַא ןָא ,עטקעס-עדנַאנַאּפָארּפ ןוא

 .םעד ןופ דרַאגנַאװַא רעקידנפמעק רעד ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק

 ףיוא סולפנייא טביאעגסיוא טָאה ײטרַאּפ יד ,סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא

 ןָאינוי-דיירט םעד ףיוא טייקיטעט רעייז ןיא .רעטעברַא רעטנזיוט רעטרעדנוה

 םַארנַארּפ יד עיניליטכיר רעייז רַאּפ ןטלַאהעג ןטסינומָאק יד ןבָאה טיבעג

 ןטסקעז םעד ףיוא טעבראעגסיוא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ

 : 1928 ןיא סערגנָאק-טלעוו

 יד ןוא טנָארפ-סטייהנייא םנופ קיטקַאט רעד ןופ גנודנעוונָא עקיטכיר יד

 ,סיוארָאפ טצעז ,ללכב ןסַאמ יד ןעיצרעבירַא ןגעוו עבַאגפיוא רעד ןופ גנוזייל

 -ָאיסצעפָארּפ יד ןיא טעברַא עטרַאּפשעגנייא ןוא עשיטַאמעטסוס ַא ,טייז ןייא ןופ

 סָאד .טַאירַאטעלָארּפ םנופ סעיצַאזינַאגרָא-ןסָאמ ערעדנַא ןוא ןענײארַאפ טלענ

 ויא עכלעוו ,רעטסרענָאיצקַאער רעד וצ וליפַא ,ןָאינוי-דיירט ַא וצ ןרעהעג

 רָאנ .טסינומָאק ןדעי ןופ טכוילפ עטקעריד ַא זיא ,עיצַאזינַאגרָא-ןסָאמ  ַא

 ןוא סנָאינוו-דיירט יד ןיא טעברַא רעטנעװקעסנָאק ןוא רעקידנעטש ַא ךרוד

 -רַאפ וצ ןטסשיגרענע ןוא ןטסעבמַא ןופ קעוװצ ןטימ ןעגנומענרעטנוא וד

 -מערַאברַאדמוא ןַא קידנריפ ייברעד ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד ןקידייט

 יד ןרעבָארעד ןעמ ןעק ,עיטַארקָארויב רעשיטסימרָאפער רעד ןגעג ףמַאק ןקיד

 ןופ טייז רעד ףיוא ןעיצוצ ןוא רעטעברַא יד ןופ ףמַאק םעד ןיא טפַאשרעריפ

 -דיירט ןיא טריזינַאגרָא ןענייז עכלעוו ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ייטרַאּפ רעד

 ".סנָאינוו

 ןבענעג ןוא עוויטַאיצניא יד ןעמונעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 --רַאפ יד יװ ,סַאלק-רעטעברַא ןופ ןפמַאק עשיטילָאּפ עלַא ןיא טפַאשרעריפ

 -רעטניא רעד ןגעג ,עניכ רעשיטעווָאס ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװַאס ןופ גנוקידייט

 רעד רַאפ ,ינומ םאט ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ,ַאונַארַאקינ ןיא עיצנעוו

 םזיאָארק-םישזד ןוא ןעיירעשטניל ןנעג ,יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ גנואיירפַאב

 ,ךעלגניא-ָארָאבסטַאקס ןיינ יד ןופ גנואיירפַאב רעד רַאֿפ ,ןסַאמ-רענענ יד ןופ

 .ןטנגעג-םורד יד ןיא סרעגענ יד ןופ גנומיטשַאב-טסבלעז ןופ טכער םעד רַאפ

 רעד) ץיּפש רעד ןיא "רעקריָאװ ילייד  םעד טימ עסערפ עשיטסינומָאק יד

 -ןגרָאמ , יד ,ָאגַאקיש ןיא 1928 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "רעקריָאװ ילייד

 ןעגייז ןעננוטייצ-ךַארּפש עקירעביא יד ,קרָאי וינ ןיא 1999 ןיא "טייהיירפ

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנַאנעגרעבירַא

 -סױרַא ערעייז עלַא ןיא רעטעברַא יד טריזיליבַאמ ןוא טקעוװעג טָאה (ייטרָאּפ
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 םעד ןיא רעפלעהסיורַא ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןגענ ןעננוטערט
 יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענייז ןטסינומָאק רעטרעדנוה .סַאלק-רעטעברַא
 -וּפַאק יד ןופ ןוא ייצילַאּפ ןופ ןרָאװעג ןנָאלשעצ ןענייז רעטנזיוט .סעמרוט
 סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענייז ךס ַא ,סעדנַאב עשיטסילַאט
 ,ףמַאק-ןסַאלק ןיא

 ןטשרע םעד טבעלענפיוא ןוא טיינַאב טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד
 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד .סַאלק-רעטעברַא ןופ נָאט-ףמַאק םעד יוװ יאמ
 ןרָאי-המחלמ יד ןיא גָאט-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןבענעגפיוא טָאה
 -סינומָאק עקיזיר יד ןופ קורד םעד רעטנוא טשרע .ןרָאי-המחלמ יד ךָאנ ןוא
 ןעמונעג ךיוא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד טָאה סעיצַארטסנָאמעדיײַאמ עשיט
 טסקַאװ רָאי ןדעי טימ .יאמ ןטשרע םעד ןסַאנ יד ףיוא רעטעברַא יד ןפור
 ןופ ןָאפ רעד רעטנוא יאמ ןטשרע םעד טרישרַאמ סָאװ ײמרַא-רעטעברַא יד
 ,טזינומָאק

 ףמטסק רעלעגָטיצסַארּב רע רעד

 ןבייהעגנָא טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד סָאװ טייצ רעצנַאנ רעד ךרוד
 ןדנעוואוצנָא יז ןוא ןינעל ןופ ערעל יד ןשרעהַאב וצ ןוא ךיז ןיא ןּפַאזוצנייא
 ןלענַאיצקַארפ ַא ןופ ןעוועג ןסירעצ יז זיא ,ןעגנוגנידַאב עשינַאקירעמַא יד ןיא
 ננוסילשסיוא רעד טימ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סָאװ סיזירק םעד ךָאנ .ףמַאק
 רערערעווש ןוא רערעסערג ליפ ַא ןעמוקענ זיא ,יקצולַאס ןוא ערָאל ןופ
 -ניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ טריזירעטקַארַאכ ףמַאק ַא ,םיזירק רעכעלרעניא
 .ףמַאק רעזָאלנּפיצנירּפ א יו לַאנָאיצַאנרעט

 םזילַאטיּפַאק ןופ גנוקיטסעפַאב רעקילייווטייצ רעד ןופ טנורגרעטניה ןיא
 עטלַא יד ןופ גנוריּפורגרעביא עיינ ַא ײטרַאּפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןוא נרעבנעטור ,רעריפ ייווצ יד ןופ ןעמענ יד טיופ טנאקַאב ,סעיצקַארפ
 רעד ןופ רַאטערקעסי-לארענעג רעקיטציא ,רעדוַארב לריוא רבח ,רעטסָאפ
 םענעי ןופ גנוצאשּפָא עקידננלָאפ יד ןבענעג טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק
 | : ףמַאק ןלענָאיצקַארפ

 -ןרָאי ייטרַאּפ יד טרעטשעג ןבָאה ןפמַאק סעמעוו ,סעיצקַארּפ ויווצ יד,
 ייז טָאה ןעמ עכלעוו ךָאנ ,רעריפ יד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג טינ ןענייז ,גנַאל
 ןדנעטשמוא עשירָאטסיה יד ןיא ןעגַאטשטנַא ןעניוז ייז .ןבעגעג ןעמָאנ ַא
 ןעוועג טינ ףמַאק רעייז זיא ןגעווטסעדנופ .דָאירעּפ-רימרָאּפ סויטרַאּפ רעד ןופ
 טריקסַאמ ךיז טָאה רע סָאװ םעד ףיוא קוידנקוק םינ ,רעלעיּפיצנירּפ ןייק
 ןַא ןעועג זיא ףמָאק רעכעלרעניא רעד טָא .ןגָארפ עלֶעיּפוצנורּפ רעטניה
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 -םיוא טייקיאייפמוא ריא ןופ ,טייקפיירמוא סייטרַאּפ רעד ןופ קורדסיוא

 -נגינעג-טינ ריא ןופ ,ןטייקכַאװש עריא ןפמעקַאב ןוא רעכעה ךיז ןביוהוצ

 ןוא עירָאעמ ןופ טייהנייא יד ןציזַאב טיג ריא ןופ ,גנוריזיוװעשלָאב רעקיד

 ןריטסיזקע גנַאל יוזַא טנעקעג טָאה יײטרַאּפ רעפיירמוא ןַא ןוא רָאנ .קיטקַארּפ
 ןופ ןענָאפ יד רעטנוא ןרעגַאל ייװצ ןיא ויטרַאּפ רעד ןופ גנולייטעצ ַא

 -שיטערָאעט עלַא סָאװ םעד ךרוד .'רעקיטערָאעט' ןוא 'ןשטנעמ עשיטקַארּפ'

 מוימ ךיז ןרעכיירַאב ןעמונעג לענש ןבָאה רעדילגטימ-ייטרַאּפ עטמיטשעג

 -רעד יד סָאװ םעד ךרוד ןוא ,ןפמַאק עכעלגעט ןופ ןעגנורַאפרעד עשיטקַארּפ

 -ַאב ןוא ןעיצרעד ןעמונעג לענש ךיז ןבָאה רעפמעק ןָאינוו-דיירט ענערַאפ

 רערוארב לריוא

 -עצ עכעלריטַאנמוא ַאזַא טָאה ,עירָאעמ רעשיטסיוװעשלָאב רעד טימ ןענעק

 מניז תמא לעיצעּפס ןרָאװעג זיא סָאד .ןענערבסיוא דלַאב טזומעג גנולייט

 שיגרענע רָאירעּפ ןצנַאג םעד ךרוד טָאה ןרעטנימָאק םעד ןופ סולפנייא רעד
 רעקידנעטשלופ רעד רַאפ טפמעקעג ןוא קַאר ןלענָאיצקנַארפ םעד-טָא טפמעקַאב

 ?,וומרַאּפ רעד ןופ גנוכעלמייהנייארַאפ

 ןטלַאהעג ןיוש ףמַאק רעלענָאיצקַארּפ רעד טָאה ןבעל סנרעבנעטור ייב

 .טייסכעלטייהנייא ןופ געוו ןפיוא ןעוועג זיא יײטרַאּפ יד .ךיז ןבעווסיוא ןיא

 -"רעביא טָאה 1927 ןיא טיוט רעקיטייצירפ ןוא רעקידננולצולּפ סגרעבנעטור

 ןָאטסװַאל .שזד .ןבעלײיטרַאּפ ןטסקינייװעניא ןופ סרוק ןטנוזעג םעד ןסירעג
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 רעד רעטנוא ףמַאק-עיצקַארפ םענעשַאלעגסיױא-בלַאה םעד טרעקַאלפעצ טָאה

 רע טָאה טייקכעלסריוו רעד ןיא ןעוו עיניל סגרעבנעטור ןצעזרָאפ ןופ גנוזָאל

 רַאטערקעפ םעד ןגעג ףמַאק ַא טיירגעג ןבעל סגרעבנעטור ייב טייהרעליטש
 ,יײטרַאּפ רעד ןופ

 ײםזילַאגָאישּפעטקע , םענַאקירעמַא ןופ עירָאעט סגָטטסװַאל

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק-טלעװ ןטסקעז םעד ךָאנ
 ןטכער םעד ןופ רעריפ יד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןָאטסוװָאֿפ טָאה ,1928 ילוי ןיא
 ןוא דנַאלשטייד ןופ רעלדנַארב ,ןירַאכוב ,לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןיא ?גילפ

 ןיא ןענַאטשעג טלָאמעד זיא לַאנָאיצאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד .ערעדנַא
 סָאװ ,םזיקצָארט םעד ןנעג ףמַאק ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןשיגָאלָאעדיא ןא
 ןקינייר, :יירשעג םעד טימ .גנוגעווַאב-טלעוו יד ןּפַאכרַאפ וצ טכוזעג טָאה
 -תונמחרבמוא ןַא ןבייהעגנָא ןָאטסוװָאל טָאה ,"םזיקצָארט םעד ןופ ײטרַאּפ יד

 ףרַאש טָאה יז שטָאכ ,עּפורג-רעטסָאפ רעד ןגענ ףמַאק ןלענָאיצקַארפ ןקיד

 ,םזיקצָארט םעד ןזיוועגקירוצ

 -ירעמַא םעד ןופ עירָאעט יד טקורעגסױרַא 1928 ןיא טָאה ןָאטסװָאל
 יד זיא עירָאעט רעד טיול .(טייקכעלמַאנסיוא) *םזילַאנָאישּפעסקע, ןשינַאק
 ,טרעקרַאפ רֶאֵנ ,סיזירק ןסיױרג 8 ברע טיג ןענַאטשעג ןטַאטש עטקינייארַאפ
 -סָארּפ רעכעלכײלגרַאּפמוא ןופ דָאירעּפ ַא ןיא ןטָארטעגניירַא זיא דנַאל סָאד

 -ולַאירטסודניא רעד ןיא ןעזעג טָאה ןָאטסוװָאל .גנוטײרּפשסיױא ןוא טעטירעפ
 טנפע סָאװ עיצולָאװער עשינכעט עטייווצ ןימ ַא ןטַאטש-םורד יד ןופ עיצַאז
 .עקירעמא רַאפ עיצקודָארּפ ןופ ןוא ןלַאירעטַאמ עיור ןופ ןוורעזער עיינ
 -עג רעד ןיא ןייגניירַא טעוװ טעטירעּפסָארּפ יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןָאטסוװָאל

 עכָאּפע עשינַאירָאטקיװ יד יװ טקנוּפ ,"דָאירעּפ-רעװאוה , רעד יװ עטכיש
 ןשילגנע ןופ דָאירעּפ-ננואילב רעד יו עטכישעג רעשילגנע רעד ןיא ןיירַא זיא
 יי .םזילַאטיּפַאק

 טָאהעג טָאה טיײקכעלמַאנסיוא רעשינַאקירעמַא ןופ עירָאעט סנָאטסװָאל
 טכַאמרעביוא סעקירעמַא ןופ עירָאעט רעשיטסיקצָארט רעד טימ גנודניברַאפ ַא
 יד ףיוא עּפָאריײא ץנַאנ ןלעטש טעװ סָאװ ,ןצנַאניפ ןוא עירטסודניא ןיא
 רעד ןגעג ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא ןינעל .םזילַאירעּפמיא-יקנעי םעד רַאפ ינק
 גנורַאפרעד רעד ןופ ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןענייז סעירָאעט עדייב .עירָאעט
 -ניא רעכיוה ריִא בילוצ ,עקירעמַא .טכַארבעג טָאה סיזירק-טלעוו רעד סָאװ
 ערעדנַא יד ןופ רעקרַאטש סיזירק ןופ ןטילעג טָאה ,גנולקיװטנַא רעלעירטסוד
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 טינ ךיוא טָאה םזילַאטיּפַאק רעשינַאקירעמַא רעד .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאס
 .רעננעג עשידנעלסיוא ענייז "ןכָארבעג ,

 ףיוא ךַארק רעד רעדייא ןטַאנָאמ ןעצ זַא ,דליוו קידהנושמ טננילק סע
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ רַאטערקעס רעד טָאה ןכָארבעגסיױא זיא טירטס לָאװ
 -ינַאקירעמַא רעד זַא עירָאעט יד ןקידיײטרַאפ טנעקעג --- ןָאטסוװַאל --- ייטרַאּפ
 רעד ןופ רעטלייוורעדסיוא ןַא ,ונתרחכ התא ןימ ַא זיא םזילַאטיּפַאק רעש

 ענרעזייא יד ןפרָאװרעטנוא טינ זיא ןוא םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג
 ,גנולקיוטנַא ריא ןופ ןצעזעג

 -סיוא -- ןטסיקצָארט יד -- עּפורנ-ןָאנעק עניילק יד זיא 1928 ןיא
 רעשיטסינומָאק רעד טָאה 1929 יַאמ ןיא .יײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ןפַאש וצ ןעגנואימַאב עשיגרענע ןוא עקידלודעג עלַא ךָאנ ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 -סיוא רעקיטכיר ַא ףיוא טיובענ ,ײטרַאּפ רעד ןיא טייהנייא עשיטילָאּפ

 עטריזינַאנרָא עלַא וצ ףור ַא טימ טעדנעװעג ךיז ,םזינינעל ןופ גנושטייט
 | .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןטסינומָאק

 ,ןדלָאמעג לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד טָאה ףור םעד ןיא

 ןפרַאוװרעטנוא טינ ךיז ןליוו עּפורג-ןָאטסוװָאל רעד ןופ רעריפ טייהרעמ יד זַא

 יד ןפורעג טָאה ןרעטנימָאק רעד .עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעד ןופ ןסולשַאב יד
 -קירוצ ןוא ןָאפ ןייז םורַא ןעמעננעמַאזוצ ךיז עקירעמַא ןיא רעדילנטימ-ייטרַאּפ
 .ײטרַאּפ יד ןטלַאּפש וצ ךוזרַאפ ןדעי ןסיוטש

 ײטרַאֿפ רעשינַאקירעמט רעד ןופ ןבַאגפיוט יד ןגעװ ןיִלַאטס

 םעד ייב ןוא עיסימָאק רעלעיצעּפס ַא ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ עגנַאל יד ייב

 ענייז ןוא ןָאטסװַאל טָאה ןרעטנימָאק ןופ טעטימַאק-ריפסיוא ןופ םוידיזערּפ

 ןיא .ןעגנוניימ ערעייז ןקידייטרַאפ וצ ןטייהנגעלעג עלַא טַאהעג רעגנעהנָא

 ןכָארטשרעטנוא טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןילַאטס טָאה םוידיזערּפ ןפיוא עדער ןייז

 טקור סָאװ סיזירק ןכעלטלעװלַא ןסיורג םעד ןופ טייקכעלדייטמרַאפמוא יד

 ףוס ַא ןכַאמ וצ ןטסינומָאק עשינַאקירעמַא יד ןפורעג ,םזילַאטיּפַאק ןפיוא ךיז

 יד ןענעגעגַאב וצ ןעייר ערעייז ןדימשסיוא ןוא ףמַאק ןלענָאיצקַארפ םעד טימ

 ןילַאטס רבח .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ףמַאק-ןסַאלק ןופ ןבַאגפיוא עיינ

 : טגָאזעג טָאה

 לָאז ייטרַאּפ עשיטסינומָאק רענַאקירעמַא יד זַא ,קיטכיוו רעייז זוא סע,

 -וצ רעלופ ןיא טנעמָאמ ןשירָאטסיה םעד ןענעגעגַאב וצ דנַאטשמוא ןייז

 ןקידנעמוקנָא םעד ןופ טפַאשרעריפ יד ןעמעננָא ןענעק לָאז יז זַא ןוא גנוטיירג
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 טדנעװעגנָא זומ לטימ רעדעי ןוא ךוזרַאפ רעדעי .עקירעמַא ןוא ףמַאק-ןסָאלק

 רענַאקירעמַא וד זומ קעווצ םעד בילוצ .םעד וצ ךיז ןטיירגוצוצ ,םירבח ,ןרעוו

 םעד רַאפ .טריזיװעשלָאב ןוא טרעסעבעגסיוא ןרעוו ויטרַאּפ עשיטסינומָאק

 -ָאוצקַארפ ןופ גנורידיווקיל רעקידנעטשלופ רעד רַאפ ןטעברַא רימ ןזומ קעווצ

 ןטעברַא רימ ןזומ קעווצ םעד רַאפ .ויטרַאּפ רעד ןיא ןגיונפָא ןוא םזילַאנ

 יעקירעמַא ןופ ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא טייקינויא ןלעטשניוא קירוצ

 ערענָאיצולָאװער-תמא ןדימשוצסיוא ידכ ןטעברַא רימ ןזומ קעווצ םעד רַאפ

 ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ טפַאשרעריפ ערענָאיצולָאװער-תמא ןַא ןוא ןערדַאק

 םענַאקירעמַא םעד ןופ ןענָאילימ ליפ יד ןריפוצנָא דנַאטשמוא ןיא סָאוװ

 רַאפ .ףמַאק-ןסַאלק ןרענָאוצולָאװער םעד ןופ געוו םעד ףיוא סַאלק-רעטעברַא

 -קעװַא ןוויטָאמ עלענָאוצקַארּפ ןוא ןרָאטקַאפ עבעלנעזרעּפ עלַא ןזומ קעווצ םעד

 -רעטעברַא םנופ גנואיצרעד ערענָאיצולָאװער יד ןוא טייז ַא ןָא ןרעוו טגיילעג

 ?.ץלַא רעביא ןרעוו טלעטשעג זומ עקירעמַא ןיא סָאלק

 ,ןשטנעמ טרעדנוה ייווצ םורַא ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןענָאטסוװַאל טימ

 ןעוועג ןענייז ענעסָאלשעגסױא יד ןשיוצ ,ןרענָאיצקנופייטרַאּפ ךעלכַאזטּפיױה

 םער ןבייהעגפיוא ןבָאה ייז .ערעדנַא ןוא ףלואוו דנַארטרעב ,ווָאלטינ ןעב

 ןרעטנימָאק רעד זַא ,ןטסילַאיצַאס ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ יירשעג ןבלעז
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 ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןענימרעט "ןביוא, ןופ טריטסיד רע זַא ,"ןיירַא ךיז טשימ,

 עשיטסינומָאק-יטנַא טרָאס םעד ןופ ךָאנ ןוא ,"ןלעּפַאב , טיג "עװקסָאמ, זַא

 .ןעגנודמיולרַאפ

 "זו עװססָשמ ןופ סרעדרָא :יירשעג רעשירעדמיולרַאפ רעד

 "טרעדרָא רעװקסָאמ , ןופ ןדער וצ ןיזמוא ןַא זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא
 רעד ןופ ןטייהנגעלעגנָא "עכעלרעניא, יד ןיא ךיז ?ןשימניירַא, ןופ ןוא
 .טלעװ ַא זיא לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד ,ײטרַאּפ רעשינַאקירעמַא
 עזיול ַא זיא סָאװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסילַאיצַאס רעד יוװ טינ ,ייטרַאפ

 טערט סָאװ טסינומָאק רעדעי ,ןעײטרַאּפ עקידנעטשטסבלעז ןופ עיצַארעדעפ
 רערענָאיצולָאװער רעד סיליוויירפ רעטנוא ךיז טפרַאו ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא
 ןשיטסינומָאק םעד ןופ עיצקעס ַא ןיא סָאװ ײטרַאּפ רעד ןופ ןילּפיצסיד
 רעד יו ,ןענַאגרָא ענייז ךרוד ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעד לַאנָאיצַאנרעטניא
 -רעּפרעק עטסכעה יד זיא ,סערגנָאק-טלעוװ ןוא םוידיזערּפ ,טעטימָאק-ריפסיוא
 יד סיוא טגייל ,סעיצקעס עלַא ןופ קיטילָאּפ יד טרידיווער סָאװ טפַאש

 ערעייז טכיררַאפ ןוא ןָא טזייוו ןוא טייקיטעט רעייז רַאמ עיניל עניימעגלַא
 | .ןתועט

 סָאװ טפַאשרעּפרעק ַא טינ ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד
 רעשיטסינומָאק רעד .ןעײטרַאּפ ענייז תועד טנָאז ןוא ןסיורד ןופ ץעגרע טייטש

 יסינומָאק 52 ןופ גנורַאפרעד עוויטְקעלָאִק עטסכעה יד זיא לַאנָאיצַאנרעטניא

 ,בַאטש-לַארענעג רעד זיא רע .טלעװ רעד ןופ ןלייט עֶלַא ןיא סעיצקעס עשיט

 טכיררַאפ ןוא ןעננוכיירגרעד ןופ ?כה:ךס ַא רעטנוא טריפ סָאװ
 ערעייז ,ןעײטרַאּפ 82 יד ןופ טייקיטעט עטלמַאזעגנָא עצנַאג יד .ןעגנוגייגּפָא

 -רעטניא ןשיטסינומָאק םעד רַאפ ךרוד ןעייג ןטכַאלש ערעייז ןוא סעיציזָאּפ

 ןויטקַא םעד טימ גנוצַאשּפָא רעכעלטנירג ןוא רעיונעג א ןיא לַאנָאיצַאנ

 ןופ גנורַאפרעד עטלמַאזעגנָא יד .ןעיײטרַאּפ עלַא ןופ רעטערטרַאפ יד ןופ לייטנָא

 רעד רַאפ ןוא טייקיטעט ריא רַאפ טקנוּפ-לָארטנָאק ַא יװ טניד עיצקעס רעדעי

 ערעייז ןיא ענַאל רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא סעיצקעס ערעדנַא עֶלַא ןופ טייקיטעט

 ןבעגעג טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ "גנושימניירַא , יד .רעדנעל

 רעשינַאקירעמַא רעד עיניל עשיטסיוװעשלָאב עטנוזעג ַא ןוא טפַאשרעריפ

 ,סנָאינוי-דיירט יד ןיא טייקיטעט יד יװ ,ןנַארפ עקיטכיוו עלַא ןיא ײטרַאּפ

 רעזָאלטעברַא רַאפ ףמַאק ,סיזירק םעד ןופ גנוצַאשּפָא יד ,םעלבָארּפ-רעגענ

 -סינומָאק םעד ןופ ןעגנוזײװנַא ןוא ןוויטקעריד יד .גנורעכיזרַאפ ןוא ףליה
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 ײטרַאּפ יד טריפעגנ טָאה סָאװ רונש ַא ןעוועג ןענייז לָאנָאיצַאנרעטניא ןשיט
 ןרענָאיצולַאװער ןופ גנודנעוונָא רערעכיירנלָאפרעד ןוא רערעפעב ַא וצ
 .ןינעל ןופ ערעל רעד ןיא טקירדעגסיוא םזיסקרַאמ

 םעד ןיא טעשזַאנעגנייא ךיז רעטעּפש ןבָאה ןטסינָאטסוװָאל יד
 -ךיש רעד ןיא .,עיטַארקָארויב ,? ווָא ,פ ,א רעד ןופ טַארַאּפַא ןקידנריפנָא
 יד ןבָאה ,קיטעט ןענייז ייז ואוו ,ןכַאפ-לדָאנ ןוא ?יטסקעט ןיא ,עירטסודניא
 רעסעב טינ רָאה ַא ףיוא ןיא סָאװ דרָאקער ַא ןברָאװרעד ךיז ןטסינָאטסּוװַאל
 -לַאֹוד ןגעג :גנוזָאל רעד רעטנוא .טפַאשרעריפ ,? ווֶא ,פ .א רעד ןופ

 ךיז ןטסינָאטסװַאל יד ןבָאה ,,7 ווֶא .פ .א רעד ןיא ןטעברַא ןוא סנָאינוי
 םעד ןיא ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ןוא סריטעקער עטסגרע יד טימ ןדנוברַאֿפ

 -לקע וצ ?ּפמעטש רעייז ןביגנ ייז ואוו ,?יסנואק טניָאשזד רעירָאפ ןטכער
 רעד טָאה רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ יד ייב (+.יירעכערב-קיירטס רעטפַאה
 רעיירט ןייז ךוד טעברַאעגפױרַא ךיז ,ןַאמרעמיז סלרַאשט ,טסינָאטסוװָאל

 רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייװ ַא ןופ טמַא םוצ ןישַאמ-יקסניבוד רעד וצ טסניד
 ,ןָאינוי ןייז ןיא ,"ןָאינוי סרעקריָאװו טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניאא

 ןטַאט עטכער ןקעדראפ ןזַארפ עקניל טימ טריבורּפ ןַאמרעמיז טָאה ,22 לַאקָאל

 ןרָאװעג ןענייז עּפורג ןייז ןוא רע .רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד ןגעג
 -טפַאשנסיוו טשרמולכ ןיא טלקיוועגנייא רענעלּפ טינש-ןיוק עלַא וצ םיפתוש
 רענעלּפ ,ןכיילג סָאד ןוא "ןַאלּפ-עיצקודָארּפ טינוי , רעד יו ,סעלומרָאפ עכעל
 -רַאפ ןגענ ּפַאש ןיא דנאטשרעדיוו רעייז ןופ רעטעברַא יד ןביױרַאב סָאװ
 -ףָארטש טעדנעוועגנָא ךיוא טָאה ןַאמרעמיז .ןעגנוגנידַאב-טעברַא עטרעגרע
 .רעוט עקניל ןופ ןעגנוצעזרעטנורַא ןוא ןעלטימ

 רעד ןיא רעלעק ילע טימ ןטסינָאטסוװַאל עכעלטע ואוו ,ליטסקעט ןיא
 ןפלָאהעג ייז ןבָאה ,ןָאסרעטעּפ ןיא ןָאינוי רעד ןופ רעדור םייב ןעייטש ץיּפש
 רעד ןוא "ןָאינוי סרעקריָאװ ל?יטסקעט דעטיינוי , רעד ןֹופ עיטַארקַארויב רעד
 ,1999 ןיא רעטעברַאדדייז יד רַאפ סימָארּפמָאק ןטכעלש ַא ןריפוצכרוד .א.ר.נ

 ךוזרַאפ ןדעי ןטסינָאטסװָאל יד ןפמעקַאב עירטסודניא-ךיש רעד ןיא
 .רעטעברַא-ךיש עלַא ןופ גנוקינייארַאפ עטסעפ ןוא עכעלקריוו ַא ןפַאש וצ
 ,ןָאינוי רעטעברַא-ךיש עטקינייארַאפ יד ןסיירוצפיוא ןעלטימ עלַא טימ ןכוז ייז

 םעד ןופ ןרָאוװעג ןסיוטשעגסיורַא ןטסינָאטסװָאל יד ןענייז 1984 ףוס (*
 ןייז ןוא ,רעלעק ,טסינָאטסװָאל רעד זיא 1999 בײהנָא .ליסנואק טניָאשזד ןטכער
 ןופ ןָאינוי רענָאסרעטעּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסיוטשעגסיױורַא ,רעגנעהנָא עּפורג עניילק
 .רעטעברַא-דייז
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 ייז שטָאכ ,עירטסודניא רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטנַאטילימ עקיצנייא יד
 ,ריא ןופ לייט ַא ןענייז

 ַא ןעמוקעגרָאפ עּפורג רעשיטסינָאטסװָאל רעד ןיא זיא טייצ רעד רַאפ
 .ןענָאטסוװַאל ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה עּפורג ַא טימ ווָאלטיג ןעב .גנוטלַאּפש
 -סילַאיצַאס רעד ןיא ןטָארטעגנײירַא ןענייז רעגנעהנָא ענייז ןוא ווָאלטיג ןעב
 ןוא עּפורג יד ןזָאלרַאפ ןבָאה ןטסינָאטסװַאל ענלעצנייא .יײטרַאּפ רעשיט
 טָאה עּפורג יד .יײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןענייז
 טָאה יז .סולפנייא ןיא רעמ ךָאנ ןוא רעדילגטימ ךס ַא ןרָאלרַאפ םורַא ױזַא
 ןיא ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ סעיציזָאּפ עטלייצעג יד ןופ לייט ַא ןרָאלרַאפ ךיוא
 ,.סנָאינוי רֶאּפ ַא

 רעד טימ טנָארּפ ןטקינייארַאפ ַא ןסילש וצ טריבורּפ .טָאה ןָאטסװָאל
 -ךנַאהרַאפ יד ןיא ןילק ַא ןּפַאלקנײרַא טימרעד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס
 -ָאס רעד טימ ןּפינקוצנָא טכוזעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד סָאװ ןעגנול
 ןופ םַארגָארּפ ַא ףיוא עיצקַא רעמַאזניימעג ַא רַאפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ

 .ןעגנולעג טינ םיא זיא ךוזרַאפ ןייז .ןעגנורעדָאפ עקידלַאב

 טעדנעוועג ךיז עּפורג עשיטסינָאטסוװָאל יד טָאה ,1954 ףוס ,טלָאמעד

 ןעגנולדנַאהרַאפ ןביוהוצנָא גנודנעוו א טימ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ

 טימ טרעפטנעעג ייז טָאה ײטרַאּפ יד .גנוקינייארַאפ ַא וצ ןריפ ןלָאז סָאװ

 ןעניימ ןטסינָאטסװַאל יד ביוא זַא טרעלקרעד טָאה סָאװ ווירב םענעּפָא ןַא

 יד ןוא סעינַאּפמַאק יד ןציטש ייז ןפרַאד ,גַאלשרָאפ רעייז טימ קיטכירפיוא
 רעייז ןפָא ןבענוצ ךיוא ןפרַאד ייז .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןעגנוזָאל

 ענלעצנייא ןפורעג ךיוא טָאה ווירב רעד ,1929 ןיא תועט ןלַאטנעמַאדנופ

 רעד רעביא גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןטסינָאטסװָאל

 ךיילג רָאנ ןטרַאװ וצ טינ ,ןטייסיטעט ןוא ןעגנוניימ ערעייז ןופ טייקשלַאפ

 .ײטרַאּפ רעד ןיא ןטערטניירַא רַאפ ןעגנודלעמ טימ ןדנעוו וצ ךיז

 עבלאה ןוא עצנַאנ ןופ עּפורג עניילק ַא ןענייז ,רעדיוו ,ןטסיקצָארט יד

 .סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא ןיא סולפנייא קינייו רעייז טימ ןלאוטקעלעטניא

 ןעניפעג עּפורג רעד ןיא .סַאלק רעטעברַא ןיא טלַאהנָא ןָא ןלַאוטקעלעטניא

 עּפורג יד .ַא .א קוה ינדיס .רד יו םזיסקרַאמ ןופ רעלּפירקרַאֿפ ענעפָא ךיז

 -רַאּפ רעשיטסינומַאק רעשיטעווָאפ רעד ןגעג ןעגנודמיולרַאפ טימ ךיז טצונַאב

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשישסינומָאק ןגעג ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװַאס םעד ןגעג ,ייט

 לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא טָאה ןטסינָאטסוװַאל יד ןופ גנוסילשסיוא יד

 טינ טָאה סָאװ ףמַאק ןלענָאיצקַארפ ןקידנרעטשעצ םעד וצ ףוס ַא טכַאמעג

 -לֵא רעד זַא ,טריטנעירא ךיז טָאה ײטרַאּפ יד .ןסקַאװ ײטרַאּפ רעד טזָאלעג
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 םַארגָארּפ ַא טקרעמעגנָא טָאה ןוא ןָא טמוק םזילַאטיּפַאק ןיא סיזירק רעניימעג
 ַא ןיא ןעגנואיצַאב-ןסָאלק עטפרַאשרַאפ יד וצ ךיז טסַאּפ סָאװ עיצקַא ןופ

 | ,סיזירק
 יד ןענופעג טָאה ,1920 יַאמ ןיא ,רָאפנעמַאזוצ-ײײטרַאּפ רעטעביז רעד

 םישזער-ןָאטסווװָאל םעד ןופ השורי ַא ,דנַאטשוצ ןטכַאװשעגּפָא ןַא ןיא ײטרַאּפ
 יד טקיטסעפַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד .,ןפמַאק עלענָאיצקַארפ יד ןופ ןוא
 ןופ םַארגָארּפ עיינ יד ןעמונעגנָא טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןיא טפַאשרעריפ עיינ

 דנַאטשרעדיװ םעד ןוא עזָאלטעברַא יד ןופ ןפמַאק יד טקרעמעגנָא ןוא עיצקַא
 ןיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןבַאגפיוא עטסקיטכיוו ייווצ יד סָלַא ןטינש-ןיול ןגעג
 -טיונ יד ןכָארטשרעטנוא רָאֿפנעמַאזװצ רעד טָאה ןבעל ןכעלרעניא םעד

 ,ךעלרעמעקיקירבאפ ןוא -ּפַאש ןריזינַאנרָא וצ טייקידנעוי

 ליד םעייג םעד ןופ ײטרַאּפ רעשיטסיגומָאק ןופ גנוצַאשּפָא

 רעשיטסינומָאק רעד ןיא טקנוּפ-גנודנעו רעיינ א ןעוועג זיא 0

 ןיא ,ןשרַאמ-רעגנוה ןוא סעיצַארטסנַאמעד עזָאלטעברַא עסיורג יד .ײטרַאּפ

 -המחלמ יד ןופ שרַאמ רעד ,עוויטאיצניא יד ןעמונעג טָאה ײטרַאּפ יד עכלעוו

 טכער עכיילג רַאפ ףמַאק רעד ןוא עינַאּפמַאק-ָארָאבסטַאקס יד ,ןענַארעטעװ

 סנָאינוי עקניל יד סָאװ סקיירטס יד ,סרעגענ יד רַאֿפ גנומיטשַאבטסבלעז ןוא

 ײטרַאּפ יד טלעטשענ ןבָאה ,19232-1981 ןופ ףױלרַאפ ןיא טריפעג ןבכָאה

 ,דנַאל ןיא ףמַאק-ןסַאלק ןופ רעטנעצ ןיא

 טלסיוועגנייא ,19252 ץרעמ ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא טלעווזור ןעוו

 סעיזוליא טימ ,"ליד םעיינ , ןוא ןעמרָאפער עלַאקידַאר ןופ ?טנַאמ ַא ןיא

 יד ןעוועג ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד זיא ,ןסַאמ יד ןשיווצ טיײרּפשרַאפ-טייװ

 -רעטעברַא ןופ עקסַאמ יד ןסירענרעטנורַא רָאלק ןוא ףרַאש טָאה סָאװ עקיצנייא

 ןופ גנולעטש יד .א.ר.נ רעד ןופ ןוא "ליד םעיינ, םעד ןופ טייקכעלטניירפ

 יד , ןיא םַארנָארּפ סטלעווזור זַא ,ןעוועג זיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 -רַא יד ןופ גנונעכער ןפיוא גנוזיי ַא ,סיזירק ןופ גנוזייל עשיטסילַאטיּפַאק
 טקיטעטשאב קידנעטשלופ זיא זָאננַאיד רעד ."רעמרַאפ עמערָא ןוא רעטעב

 רעטעברַא יד ןופ ןטסנידרַאפ יד ןעוו ,1984 ןופ טפלעה ןטייווצ ןיא ןרָאװעג

 רעדיוו זיא טײקיזָאלטעברַא יד ,סירוצ רָאי ַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןלַאפעגנ ןענייז

 "סרוָאק , עריא ןוא .א.ר.נ רעד ןיא ןסָאמ יד ןופ גנושיוטנַא יד ןֹוא ןניטשעג

 .ןרָאװעג טפיטרַאפ זיא

 -ךעסיוא רעד וצ לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ ווירב רענעּפָא רעד
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 רעד ןיא ןלַאפעגסיוא ןיא 1983 ילֹוי ןיא ץנערעפנָאקײײטרַאּפ רעכעלטנדרָא

 רעד .?יד םעיינ םעד םורַא סעיזוליא עװעזָאר יד ןופ גנואילב רעטסכעה

 רעד ןופ ןתועט יד ןגעוו טייקיצרַאהנּפָא רעפרַאש ןייז טימ ווירב רענעּפָא

 -רַאֿפ ריא ןופ ראפענ רעד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשינַאקירעמַא

 -םיוא טָאה ןפמַאק-רעטעברַא עטלקיװעגרעדנַאנַאפ ןופ ןטימ ןיא גנורעווילג

 -רַאפ וצ ןבעגעג סיוטש ַא יז ןוא טפַאשרעדילגטימ עצנַאג יד טלסיירטעג

 .סַאלק-רעטעברַא םעד רַאפ עיצקַא-ףמַאק ןוא עיגרענע ריא ןכַאפיירד

 םעד ןיא לָאר עקידנריפנָא יד ןעמונעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ עינַאּפמַאק רעד ןיִא ,םזישאפ ןשטייד םעד ןגענ ףמַאק

 "רַאפ םעד רַאֿפ ,עניכ רעשיטעווָאס רעד ןופ ןוא דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןופ

 - םַארגָארּפ-םומינימ ַא ףיוא סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עלַא ןופ טנָארּפ ןטקינייא
 -ינַאנרָא-ןסַאמ עריא ןוא ײטרַאּפ יד .וװ .זַא .א ןעננורעדָאפ-רעטעברַא ןופ

 -רעטעברַא ןקידנפמעק םעד ןופ ןוורענ עקידעבעל יד ןרָאװעג ןענייז סעיצַאז
 יד ןָא ןריר סָאװ ןנַארפ עֶלַא רעביא רוטַארעטיל ןופ ףיוקרַאפ רעד .סָאלק

 .טלַאהניא ןיא טרעסעבראפ ןוא טרעסערנרַאפ קידלַאװנ ךיז טָאה ,רעטעברַא

 יד שיטקַאפ ןענייז סעיצַאזינַאנרָא-ןסַאמ עריא ןוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 רַאפ רוטַארעטיל קיסעמלנער ןוא טפָא סױרַא ןביג סָאװ דנַאל ןיא עקיצנייא

 -ָארַאב ַא זיא ןרושָארב ןוא ןלאנרושז ,רעכיב יד ןופ ףיוקרַאפ רעד .רעטעברַא

 -יײטרַאּפ ,טמַאשרעדילנטימ-ייטרַאּפ רעד ןופ ךיוה עשיגָאלָאעדיא יד זַא ,רעטעמ

 .טגייטש ללכב רעטעברַא עשיטנַאטילימ ןוא רעקיטַאּפמיס

 רָאפנעמַאזוצ ייטרַאּפ רעט8 רעד

 -נָא טָאה ,1924 יַאמ ,דנַאלוװילק ןיא רָאפנעמַאזוצ-ײיטרַאּפ רעט8 רעד

 ,עצרַאװש ןוא עסייוו ,רעטעברַא עלַא וצ טעדנעוװעגנ טסעפינַאמ ַא ןעמונעג

 ןַא טלַאהטנַא טסעפינַאמ רעד .ללכב עקידנטעברַא ןוא רעמרַאפ ענשַאּפערָאה

 טליצ סָאװ םַארנָארּפ-"גנובע?פיוא , סטלעווזור ןופ גנורעדילנעצ עשיטילַאנַא

 עטיירב יד ןופ גנונעכער ןפיוא גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןטכירוצפיוא

 -ןטעװַאס , ַא ןופ גנוזָאל יד קידנלעטשסיורא .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש

 -רַא ,טיונ ןופ סעקינשַאּפערָאה עֶלַא רַאפ גנוזייל עקיצנייא יד יוװ ?עקירעמַא

 -כיילג רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה ,םזישַאפ ןוא המחלמ ,רעננוה ,טייקיזָאלטעב

 ןופ ןטיונ יד רַאפ טייקיטעט רעקידלַאב ןופ םַארגָארּפ א ןפרָאװעגנָא קיטייצ

 .רעמרַאפ עמערָא ןוא רעטעברַא יד

 -סניל עֶלַא ןוא רעדילנטימ-ייטרַאּפ יד ןפורעג טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד
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 -ןסַאמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעק םענעסָאלשטנַא ןַא ןריפוצכרוד עטמיטשעג

 עקיגנעהּפָאמוא יד ןיא ןוא ,? ווא .פ .א רעד ןופ סגָאינוי יד ןיא טעברַא

 ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמא רעד ןופ עזַאב רעטרעטיירבעגסיוא רעד בילוצ סנָאינוי

 -בילג .רעטעברַא יד ןופ טייקשיטנַאטילימ רעד ןוא רָאבייל ווא

 יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ סנָאינוי יד ןרעוו טקראטשראפ ןפרַאד קיטייצ

 -גרילָארטנַאק םעד ןגָאמרַאפ ייז רעדָא עקיצנייא יד ןענייז ייז ואוו ןטרָאד גיל

 -רעבירַא ,רעמרַאפ יד ןשיווצ טעברַא יד ,ףליה עזָאלטעברַא .סולפנייא ןקיד

 עכעלטנגוי ערעדנַא ןוא גיל טסינומָאק גנָאי יד ןעיוב --- טנגוי יד ןעניוועג

 יד ןשיװצ ,ןסַאמ-רענענ יד ןשיוװצ טעברַא --- סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 ןענייז טנָארפ ןטקינייארַאפ םעד ראפ עַינַאּפמַאק יד ןוא ןעיורפ-רעטעברַא

 ןקיטכיוו רעדנוזַאב ַא .ײטרַאּפ רעד ןופ ןבַאנפיוא-טּפיוה יד יו טנכערענסיוא

 ,ײטרַאּפ-ןסַאמ עשיטסינומָאק ַא ןעיוב וצ רעטייוו עבַאנפיוא יד טמענרַאפ טרָא

 .רעטעברַא יד ןשיוװצ גנומיטש עלַאקידַאר עקידננייטש יד קידנצונסיוא

 סָאװ ןעננוגנידַאב עקיטסנינ יד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש טסעפינַאמ רעד

 .םעטסיס רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ גנואיוב רעד רַאפ עקירעמַא ןיא ןריטסיזקע

 -טּפיוה יד טגָאז גנונייצרעביא רעפיט טימ ל?ופ ןוא רָאלק ךעלקירדסיוא

 : עיצולָאזער

 ןופ גנורופנייא רעד רַאפ קיטסניג רעייז זיא ןטַאמש עטקינויארַאפ וד ,

 -עלָארּפ רעקיזיר ןוא עירטסודניא עטרירטנעצנָאק ,עסיורג ריא .םזילַאיצָאס

 -מוא יד טימ ןעלטימ-ריצודָארּפ ןוא םוטכייר רעטלמַאזעגנָא ריא ,טַאירַאט

 ַא רַאפ עזַאב עלעירעטַאמ יד ןרעפיל ,ןלַאירעטַאמ-יור ןלַאװק ערעיוהעג

 ןעוו .דנַאל ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןוא ןבעל םעד ןיא גנורעדנע רעלענש
 רעצרוק רעייז ַא ןיא ייז ןלעוו ,טכַאמ יד ןעמענרעביא ןלעוװו רעטעברַא יד

 עלעירטסודנוא --- עקידנטעברַא עלַא ןופ ןבעל סָאד ןרעסעברַאּפ לַאקידַאר טייצ
 .א ןלַאוטקעלעטניא ,ןלַאנָאוסעּפָארּפ ,עטלעטשעגנָא ,רעמרַאפ ,רעירַאמעלָארּפ

 -ליואוו ןוא טייקכעלמעווקַאב ןופ דרַאדנַאטס ןכיוה ַא קידנלעטשפיוא ,.וו .זַא

 .ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד רַאפ ןייז
 תוחוכ עװװיטקודָארּפ עשיטנַאגיג וד ,רעמיטכייר עקילווצמוא יד רעבָא,

 ַא ןופ םוטנגייא-טַאװירּפ סָאד ןענייז ייז .ןסַאמ וד ןופ ןסָאלשרַאפ ןענייז

 וד טכַאמעגוצ טָאה סָאװ ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןשיטיזַארַאּפ ,םעניילק

 זניצ ןקידנגייטש ַא ןסערּפוצסיורַא רעזייה-ערַאװ יד ןסָאלשרַאפ ןוא ןקירבַאפ
 ןסערעטניא יד ןיא טפַאשמריוװ רעד ןופ גנוריזילַארַאּפ יד .ןטיפָארּפ ןיא

 ןוא רעגנוה ןופ גנונעבער ןפיוא ןרָאטַאטַאולּפסקע וד רַאפ ןטיפָארּפ ןופ
 רעד ןופ ןבעל ןיא ןרָאװעג מריפעגכרוד זיא ,ןענָאילימ יד רַאפ גנַאגרעטנוא
 ןוא רעזייה-טכירעג ,רעטילימ ,ויצילָאּפ ריא טומ גנוריגער רעשיטסילַאטיּפַאק
 | .סעמרוט

 םעד ןופ טּפַאשרעה יד ןכערב וצ ןדייס ,סיזירק ןופ געווסיוא ןייק ָאטינ
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 זיא סָאװ געוו םעד ןטערטַאב ןוא סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןשיטסילָאּפָאנָאמ

 -ןטעווָאס םעד ןיא סַאלק-רעטעברַא ןכיירגיז םעד ןופ ןרָאװעג טנכייצעגנָא
 .(96 טייז ,"טוא יעוו יד ,) .דנַאברַאפ

 טפַאשרעדילגטימ ןופ ןוט ךעלרעמעס'ּפַאש ןופ ססואװ

 רעד טָאה רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ןבלעז םעד ףיוא טכירַאב ןייז ןיא

 סקואוו ןסיורג םעד טנכייצרַאפ רעדוַארב ?ריוא רַאטערקעסילַארענעג
 ןטעביז םעד ןופ טייצ רעד ןיא 140 ןופ .ךעלרעמעקיּפַאש לָאצ רעד ןיא
 רעד ןיא ןבָאה רעבמעטּפעס ןיא .2898 לָאצ רעייז טכיירגרעד רָאּפנעמַאזוצ

 רעייז ןופ טעטילַאװק יד .ךעלרעמעקי-ּפַאש 400 רעכעה טרינָאיצקנופ ײטרַאּפ

 יד ןיא טציא ןטעברַא ךעלרעמעקיּפַאש .ןבייהענ קידנטיידַאב ךיז טָאה טעברַא

 -ּמִא רעד טיול .ןעננומענרעטנוא עלעירטסודניא עטסקיטכיוו ןוא עטסערג

 ואוו ןטרָאד רעטעברַא לָאצ עכעלטינשכרוד יד זיא ײטרַאּפ רעד ןופ גנוצַאש

 ,גננומענרעטנוא ןַא ןיא טנזיוט ןופ רעקינייוו טינ ןטעברַא ךעלרעמעק יד

 ןיא טלייצעג ײטרַאּפ יד טָאה 1920 ןיא סעיצקעס-טנגעג 87 טָאטשנָא

 רעד ןופ גנוטײרּפשסיױא עשיפַארנָאעג יד .סעיצקעפ 187 -- 1924 יַאמ

 ייטרַאּפ ןיירַא ןעמענ סעיצקעס יד סָאװ ,;טקַאפ םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ײטרַאּפ

 ,סעיצקעס-ךַארּפש 20 טגָאמרַאפ ײטרַאּפ יד .טעטש 463 ןיא סעיצַאזינַאנרָא

 יד .סעיצַאזינַאנרָאסַאמ ייר ַא ןיא לָאר עקידנריפנָא ןַא ןעמענרַאפ סָאװ

 ןסקאוועגסיוא זיא סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ-ךארּפש יד-טָא ןופ רעדילנטימ לָאצ

 ײנַאגרָא-סַאמ עלַא ,1984 ןיא טנזיוט 128 ףיוא 1920 ןיא טנזיוט 80 ןופ

 ןעניפעג עכלעוו ןוא קיטעט זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד עכלעוו ןיא סעיצַאז

 ןָאילימ ןבלַאה א וצ טנעָאנ ןלייצ סולפנייא ןשיטסינומָאק ַא רעטנוא ךיז

 .רעדילנטימ

 המחלמ ןגעג גנונעווַאב רעד ןיא רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד

 עסיורג ייווצ ןטלַאהעגּפָא טָאה םזישַאפ ןוא המחלמ ןגעג עגיל יד ,םזישַאפ ןוא

 רעבמעטּפעס ףוס ןטייווצ םעד ןוא ,1933 ,קרָאי וינ ןיא םענייא ,ןפערגנַאק

 -סינומָאק יד .יײטרַאּפ רעד ןופ עציטש רעוויטקַא רעד טימ ,ָאנַאקיש ןיא 4

 -ַאב יד קיטפערק ןוא שיגרענע טּפוטש סָאװ עקינעי יד זיא ײטרַאּפ עשיט

 ןָא ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עלַא ןופ טנָארפ ןטקינייארַאפ א רַאפ גנוגעוו

 יד ןוּפ םַארגָארּפ-םומינימ רעמַאזניימעג ַא ףיוא ,ןעגנוטכיר ןופ דיישרעטנוא

 .ןעננורעדָאפ-רעטעברַא
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 ייווצ יד ןריזינַאגרָא וצ עוויטַאיציניא יד ןעמונעג ןבָאה ןטסינומָאק יד

 יד ןוא 1952 ןוא 1981 ןיא ןָאטגנישאװ ףיוא ןשרַאמ-רעננוה עלַאנָאיצַאנ
 -ץעזעג רעד .ןעגנוריגער-טָאטש ןוא -טָאטש יד וצ ןשרַאמ-רעננוה רעטרעדנוה
 ןופ ןגָארטעגניירַא ,גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס ןוא רעזָאלטעברַא רַאפ טקעיָארּפ

 -ומָאק יד ןופ ןרָאװעג טעברַאעגסיוא זיא ,ַאטָאסענימ ןופ ןידנָאֿל ןַאמסערגנַאק
 טיול ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז סָאװ סליסנואק עזָאלטעברַא יד ןופ ןוא ןטסינ
 .ןטסינומָאק ןופ עויטַאיציניא רעד

 דרָאּפ .וו םמיישוד ןוא (סקניל) רָשטסָאפ .ז םאיליוו
 עינַאּפמַאק-לַאװו 1952 -- ןטַאדידנַאק טנעדיזערּפ-סייוו ןוא טנעדיזערּפ עשיטסינומָאק

 ןופ גנוריזינַאגרָא יד טציטשעג ויטקַא טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 ןטלאהענּפָא ,גנורעכיזראפ רעלַאיצַאס ןוא רעזָאלטעברַא רַאפ סערגנָאק םעד

 ןעמונענלייטנָא ןבָאה סערגנָאק ןיא .1958 ,ראונַאי בייהנָא ןָאטגנישַאװ ןיא

 ,רעטעברַא ןָאילימ ייווצ םורַא ןטָארטרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןטַאנעלעד 0

 ןעוועג ןענייז ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעדילגטימ קיצפופ וצ טנעָאנ



 ןייטשּפ9ִ ךלמ 108

 -מוא ךס ַא ןוא ,? ווא .פ .א רעד ןופ ןלַאקָאל 806 ,סערגנָאק םוצ ןטַאגעלעד

 ,5 ווא ,ם ,א 8,000 וצ טנעָאנ ,ןטַאגעלעד טקישעג ןבָאה סנַאינוי עקיגנעהּפָא
 ,טקעיארּפ-ץעזעג-רעטעברַא םעד רַאפ סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ןבָאה ןלַאקָאל

 םעד טימ ךיז ןּפינקרַאפ רעננע סָאד ,טעברַא ערעקיטכיט ןוא ערעסעב יד
 ערעסערג יד ,גנוקירדרעטנוא ןוא רעגנוה ןנעגנ רעטעברַא יד ןופ ףמַאק-ןפַאמ
 -ַּפמִא ךיז טָאה גנורינָאיצקנוּפ ערעשינרענע רעייז ןוא ךעלרעמעקיּפַאש לָאצ
 .טפַאשרעדילנטימייטרַאּפ רעד ןופ סקואוו םעד ףיוא ןפורעג

 ןעגנולָאצ-סויד שכשלטנכעוו יד טיול טפַאשרעדילגטימ-יײטרַאּפ

 רעדילגטימ עקידנעיוטש-טוג 7,045 --- 1980 יַאמ ,רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןופ םיוצ רעד ןיא

 4 4 8,889 -- -- -- -- רָאי ןבלַאה ןטשרע םעד -- 1

 4 4 9,919 -- -- -- -- רָאו ןבלַאה ןטייווצ םעד --- 1
 4 4 19,086 -- -- -- -- רָאי ןבלַאה ןטשרע םעד --- 9

 4 4 14,414 -- -- -- -- רָאי ןבלַאה ןטייווצ םעד --- 9

 4 4 16,814 -- -- -- -- רָאי ןבלַאה ןטשרע םעד -- 98

 4 4 19,168 -- -- -- -- רָאו ןבלַאה ןטיוווצ םעד -- 8

 4 4 94,600 -- -- -- -- רָאו ןבלַאה ןטשרע םעד --- 4
 4 4 81,000 -- -- -- -- רָאי ןבלַאה ןטייוװצ םעד --- 4

 סעיצוטיטסגיא עלערוטלוס עשירַאטעלָארּפ ןופ ץעג רעד

 ןעמוקענרָאפ זיא טפַאשרעדילנטימ-ייטרַאּפ רעד ןופ סקואוו םעד רעסיוא
 ,ײטרַאּפ רעד וצ טנעָאנ ןעייטש סָאװ סעיצַאזינַאגרַאןסַאמ עלַא ןיא סקואוו ַא
 רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טייצ רעד רַאפ

 -רַאפ סָאװ עיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארפ עשירַאטעלָארּפ עקיצנייא יד ,ןדרָא

 רעד .טעטילַאנָאיצַאנ ןוא ךַארּפש ןופ דיישרעטנוא ןָא רעטעברַא עלַא טקינייא
 -רַא רעשיטנַאטילימ רעד ןופ לייט א זיא ןדרָא רעטעברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא
 -רַא םעד ןופ טירטסױרַא ןדעי ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא גנוגעווַאב-רעטעב

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןדרָא רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ,סָאלק-רעטעב

 -נעּפעדניא ןוא גניר-רעטעברַא ןיא עקניל יד ןופ גנוסילשסיוא-ןסַאמ א ךָאנ

 עכעלטע טימ 1930 ןיא עיצַאזינַאנרָא רעשידיא ַא ןופ .נניר-רעטעברַא טנעד
 ,1984 ףוס טנזיוט קיצכעז רעכעה וצ ןעגנַאנרעד רע זיא רעדילנטימ טנזיוט
 ףמַאק ןופ גיל יד ,.יד .לע ,ייא יד ,סליסנואק-ןעיורפ יד ,ןבולק-רעטעברַא יד
 ,ןרָאכ יו סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עלערוטלוק ץענ יד ,טכער-רעגענ רַאפ

 סעּפורגיץנַאט ,סעּפורג םליפ ,סעּפורג-רעטַאעט ,ןבולק דידיןַאשזד ,ןרעטסעקרָא
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 ערעייז סױרַא ןבינ ןגייווצ עלַא יד .דנַאל ןצנַאנ ןרעביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה

 ןירעריפנָא עקיטסייג יד זיא גנוגעװַאב עשיטסינומָאק יד .ןלַאנרושז ענענייא
 רעכעלטנכעוו ַא .גנוגעװַאב רעלערוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעצנַאנ רעד ןופ
 ןינ; יד ,טיײקכעלטפַאשלעזעג ןוא רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רַאפ לַאנרושז

 .גלָאפרעד סיורג טימ טיירּפשרַאפ טרעוו ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,"סעסעמ

 עכעלטַאנָאמ ענעגייא סױרַא ןבינ סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ערעדנוזַאב יד
 .ןלַאנרושז

 םזילַאיצַאס ןופ ננואיוב עכיירנלָאפרעד יד ,םזילַאטיּפַאק ןופ סיזירק רעד
 ןבָאה עקירעמַא ןיא רעטעברַא יד ןופ ןפמַאק יד ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא
 רעוויסערגָארּפ רעד ןשיווצ ןטרעוו עקיטסיינ ןופ שיוטרעביא ןַא ןפורענסורַא
 -רַאפ רעטעּפש ןזיא ,1982 ןיא ןבייהעגנָא ,סעצָארּפ רעד-טָא ,ץנעגילעטניא
 -- טכַאמענברוד ןבָאה ןטסיטרַא ןוא רעלעטשטפירש ייר ַא .,ןרָאװעג טפיט

 רעכעלרעניא ןופ סעצָארּפ ַא -- טקידנערַאפ טינ ךָאנ סע ןבָאה ערעדנַא

 .גנונעוַאב רעשיטסינומָאק רעד וצ טרעטנענרעד ייז טָאה סָאװ גנואיוברעביא
 ךס ַא ןזיוענסױרַא טָאה ץנענילעטניא רעד ןופ ?ייט ַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןָאסרעדנַא דואוורעש ,רעזיירד רָאדָאעט יו ,ןעננוטערטקירוצ ןוא ןעגנולקַאװ
 -אווער םוצ ןעננַאנענוצ רעננע ךָאנ זיא ?ייט רערענניא רעד .ערעדנַא ןוא
 -רוטלוק רערענָאיצולַאװער ַא .,טַאירַאטעלַארּפ ןופ דרַאננַאװַא ןרענָאיצול

 .רָאטקַאפ רעטנעקרענָא ןַא ןרָאװעג זיא טנָארּפ

 יד רַאפ ,ךעלגניאדָארָאבפטַאקס יד רַאפ ,ןעיירעשטניל ןנעג ןפמַאק יד
 -ניײרַא ןבָאה דנַאל-םורד םעד ןיא גנומיטשאב-טסבלעז רַאפ ןוא סרעּפַארק-רעש
 ,םעקינשַאּפערָאה עשרענענ יד ןשיװצ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טרעדילגעג
 עשיטסינומָאק יד טנָאמרַאפ ןטַאטש-ןופצ יד ןיא ןוא ןטַאטש-םורד יד ןיא
 .רעמרַאפ עמערָא ןוא רעטעברַא-רעגענ יד ןשיוװצ שזיטסערּפ ןקיזיר ַא ײטרַאּפ
 ,זוי ןָאטסננעל יו ,ץנענילעטניא רעשרעגענ רעד ןופ ןלייט ערעסעב יד

 םזינומָאק .גנונעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ טניירפ ןענייז .ַא .א ןעלָאק
 ןענָאילימ ןופ ןבעל ןיא רָאטקַאפ ןשירעפעש ןטסערג םוצ ןסקאוועגסיוא זיא
 ,סרעּפַארק-רעש ןוא רעטעברַא עשרעגענ

 יד טקרַאטשרַאפ טָאה סולפנייא ןשיטסינומָאק ןופ ננוטיײרּפשרַאפ יד
 טימ 1994 טסוניוא ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא ןירג ,דנַאל ןיא עצעה עטיױר-יטנַא
 ערעייז ןופ ןטסינומָאק יד ןבײרטוצסױרַא סנָאינוי עלַא וצ ףור םענעּפָא ןַא
 ןעגנואימַאב ענייז ,שינרעדליוו רעד ןיא םיטש ַא ןֿבילבעג זיא ףור ןייז .ןעייר
 ןסואימ א ןטילענ ןבָאה ןטסינומָאק ןופ גנוסילשסיוא-ןסַאמ ַא ןבייהוצנא
 -עצעה יד טרירָאנניא ךַאפנייא טָאה סנָאינוי טייחרעמ עקיזיר יד .לַאפכרוד
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 רָאי עכעלטע טימ .? ווָא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ עיצקורטסניא
 .עמאנפיוא רעדנַא ןַא טַאהעג סעיצקורטסניא עכלעזַא ןטלָאװ ,רעירפ

 -נָא עשיטסירָארעט יד ןטילעג ןבָאה לַאפכרוד םענעדײשטנַא ןבלעז םעד
 (ןירַאמ) רעטעברַא םי םעד ןיא ייצילַאּפ ןייז ןוא סָאלק ןקידנשרעה ןופ ןלַאפ
 . ןשיטנַאטילימ םעד ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,גערב ןשיפיסַאּפ ןפיוא קיירטס
 ךוזרַאפ רעמַאזטלַאװג רעד ,1954 ילוי ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא קיירטס-לַארענעג
 -ילַאק ןיא דרע רעד רעטנוא גנונעװַאב עשיטסינומָאק יד ןביײרטוצרעטנורַא
 ףיוא ןלַאפרעביא עכעלרעדרעמ ךרוד ןָאטגינשַאװ ןוא ןָאגערָא ,עינרָאפ
 -ַאק ןופ ןסעצָארּפ-ןסַאמ ךרוד ,ןטסינומָאק ענלצנייא ןוא ןריטרַאװק-ײיטרַאּפ
 ךיז ןבָאה ,ןצעזעג עשיטסילַאקידניסײטנַא יד ןופ טנורג ןפיוא ,ןטסינומ
 ןקיניזטסואוואב ןצנַאנ םעד ןופ דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא םעד ןיא ןסיוטשעגנָא
 טפמעקעגסיוא טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט
 ןופ עצעה רערעטצניפ רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןפָא ןטעברַא וצ טכער סָאד
 .ןטַאטש עשיפיסַאּפ יד ןיא עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 -רַאפ ,עכערפ ַא ןביֹוהעגנָא עסערּפ טסריוה עצנַאגנ יד טָאה רעטעּפש
 ןגעג ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןגעג עצעה עקיטולב ןוא עשירעדמיול
 זיא ןינעל ןופ ןטַאטיצ עטלּפירקעצ ןוא עשלַאפ .,דנַאברַאפ-ןטעוװַָאס םעד

 .ןדָאטעמ עטבילַאב יד ןופ רענייא ןעוועג |

 עשיטָאירטַאּפ רעטרעדנוה ןוא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג יד
 -מַאק ַא ןבייהעגפיוא ףמַאק-רעטעברַא ןסיורג ןדעי ןיא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא
 רעייז ןכַאמ רעגנירג ןוא גנולמוטעצ ןפורוצסיורַא ,ןטסינומַאק יד ןגעג עינַאּפ
 ןרָאװעג רעבָא זיא סנירג יד ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד .רעטעברַא יד ןגעג רָארעט
 ןדלַאװג טימ ןבַאגפױא-ףמַאק יד ןעלקנוטרַאפ וצ רערעווש ץלַא רעטייוו סָאװ
 רעייז ןופ ןענרעל רעטעברַא יד .עטיור ןוא ןטסינומָאק ןגעג סעצעה ןוא
 גנורַאפרעד יד .טניירּפ רעייז רעוו ןוא טנייפ רעייז זיא רעוװ ,גנורַאפרעד
 -ריבורּפעגסיױא ןענייז ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןוא ןטסינומָאק זַא ,ייז טזייוו
 ,ןסערעטניא-רעטעברַא יד רַאפ רעפמעק עקיטומ ןוא עטסעפ ,עט

 טוָארפ ןטְסיגיײארַאֿפ םעד רַאֿפ גנוגעװַאב יר

 גנַאלקּפָא ןטימ ,1923 ,רַאונַאי ןטס80 םעד ,טכַאמ וצ ןעמוס סרעלטיה
 עלַא ןיא ןפורעגסיורַא טָאה דנַאלשטייד ןיא טפַאשרעה עשיטסישַאפ יד סָאװ
 .געגערב יד טנורגרעדַאפ ןיא טלעטשעגסױרַא טָאה ,רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק
 .טייסיגײא:רעטעברַא ןופ טייקידנעװטיוג עקיד

 ןוא סנטלָאװ-גירק יד טכַאמענ רעטכידעג טָאה םזישַאפ רעשטייד רעד
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 -סנבעל ןפיוא עוויסנעפָא עשיטסילַאטיּפַאק יד טקראטשרַאפ קיטייצכיילג

 עטייווצ סָאד .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק עלַא ןיא רעטעברַא יד ןופ דרַאדנַאטס
 -ַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא עטציּפשרַאפ .רעטשרע רעד ןופ טלטייקעג ךיז טָאה
 ןטעשזדוב גירק עלַאסָאלָאק .ןטעשזדוב-גירק עלַאסָאלַאק וצ ןעגנערב ןעגנואיצ

 ףיוא ןפרַאװאוצפיורַא ןכוז ןטסילַאטיּפַאק יד ,רעטלעג עקיזיר ןייא ןעננילש
 -נגייטש יד טסָאק סע סָאװ טסאל עלעיצנַאניפ יד רעמרַאפ ןוא רעטעברַא יד

 -ינַאנרָא-רעטעברַא יד ןכערבוצּפָא ןכוז ןטסילַאטיּפַאק יד .גנונעפָאװַאב עקיד
 ןכַאמ יירפ טימרעד ןוא טכער ערעייז ןופ רעטעברַא יד ןביורַאב ןוא סעיצַאז
 .המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעקידנעמוקנָא רעד רַאפ געוו םעד

 ןַאמלָצט טסנרפ

 -סופלָאד רעד רעטעּפש ןוא דנַאלשטייד ןיא םזישַאפדיצַאנ רעלטיה רעד

 ,געט גירק-רענריב יד ךָאנ ,ךיירטסע ןיא םזישַאפ רעשילױטַאק גינשוש

 : ןעמָארטש עקידנעײג-לעלַארַאּפ ייווצ ןפורעגסױרַא ןבָאה --- 1934 ,רַאורבעפ

 יטיירג' יףמַאק עסידנגײטש ט ןוא עיצקשער עשיטסילטטיפאס עטסרַאטשרַאפ א

 ,סַאלס-רעטעברַא םעד ןיא טייה
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 -ננורינער יד ןעיצוצנייא ןרָאװעג טקיטומרעד ןענייז ןטסילַאטיּפַאק יד

 עטכַאװשענּפָא רעייז ןקיטסעפַאב וצ ןעלטימ עשיטסישַאפ ןדנעוונָא ןוא סעצייל
 -שיטַארקַאמעד סָאװ וצ ןעזרעד ןבָאה ,רעדיוו ,רעטעברַא יד .גנונעדרָא
 -שטייד ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד טריפרעד ןבָאה סעיזוליא עשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ןפורעג קיכליה טָאה רעדנעל ייווצ יד ןופ גנורַאפרעד יד .ךיירטסע ןוא דנַאל
 ייווצ יד יו חמחלמ ןוא םזישַאפ ןנעג עיצסַא-רעטעברַא רעמַאזניימעג א רַאפ
 עיַאנָאיצַאנרעטניא יד .טּפַאשרעה רעשיטסילַאטיּפַאק ןֹופ ןקורדסיוא-טּפיוה

 רַאפ עינַאּפמַאק רעד ןופ רענערט רעד ןרָאװעג זיא גנונעװַאב עשיטסינומָאק
 -םינומָאק רעד .ןעוועג רעירפ ךיוא סָאד זיא יז .טנָארפ ןטקיניײארַאפ םעד

 ןקינייארַאפ וצ טבערטשענ טייצ עצנַאג יד טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיט
 עקידלַאב ענייז רַאפ ףמַאק ןופ םַארגָארּפ ַא ףיוא סַאלק-רעטעברַא ןצנַאג םעד
 | .ןעננורעדַאפ

 לַאנַאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד טָאה ,1933 ,ץרעמ ןטפ םעד

 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד וצ ןדנעוו וצ ךיז סעיצקעס ענייז טריאורטסניא
 -ךַאפ ַא ןלעטשוצפיוא נַאלשרָאפ ַא טימ סנַאינוי-דיירט עשיטסימרָאפער ןוא
 ףיֹוא טיובעג ןעננורעדָאפ עקידלַאב ןופ םַארנָארּפ ַא םורַא טנָארפ ןטקינייא
 לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק רעד .,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןטיונ יד
 ןדעי ןיא טנָארפ ןטקינייארַאפ םעד ןעיוב ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא טָאה
 לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןטייווצ ןופ גַאלשרָאפ םעד רעדייא דנַאל
 ןשיווצ ,ןביוא ןופ טנָארפ ןטקיניײארַאפ ַא ןנעוו ןעננולדנַאהרַאפ ןביוהוצנָא

 -רעטניא ןטייווצ םעד טימ גנורַאפרעד עצנַאנ יד .ןלַאנָאיצאנרעטניא ייווצ יד
 "טכורפ יד טרירטסנַאמעד טָאה דָאירעּפ המחלמ-ךָאנ םעד טניז לַאנָאיצַאנ

 ןופ ןעגנולדנַאה עקידרעטעּפש יד .ןעגנולדנַאהרַאפ עכלעזַא ןופ טייקיזָאל

 עיצקַא רעד ןופ טייקיטכיר יד טכַארבעגסיױרַא ןבָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ
 .ןרעטנימָאק םעד ןופ

 -ניירַא ןעײטרַאּפ ענייז ןטָאברַאפ טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ רעד
 זיא רעטעּפש .ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןיא זטערטוצ

 ןשינַאּפש םעד ןופ טייצ ןיא ןרָאװעגנ ןעמונעגרעטנורַא טָאברַאפ רעד
 ןופ גַאלשרָאפ םעד טגַאזטנַא רע טָאה --- 1984 רעבָאטקָא --- גירק-רעגריב
 עשינַאּפש עקידנפמעק יד ןפלעה וצ עיצקַא רעמַאזניימענ ַא רַאפ ןרעטנימָאק
 ,רעטעברַא

 ןטקינייארַאפ םעד רַאפ גנונעווַאב יד טָאה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא
 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ןעוו ,1938 ,ץרעמ ןט6 םעד ןביוהעגנָא ךיז טנָארפ

 רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ
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 רעמַאזניימעג רַאפ ןעגנולדנַאהרַאפ ןגעוו ,? ווָא .פ .א רעד וצ ןוא ײטרַאּפ

 ַא ןופ ןטקנוּפ סקעז ןעוועג טנכערעגסיוא ןענייז גנודנעוו רעד ןיא .,עיצקַא

 .א.ר.נ רעד ןגעג ףמַאק ַא טנכערעגניירַא ,רעטסַארַאכ ןטערקנָאק ,ןקידלַאב

 -יירעדעפ ןַאקירעמַא רעד ןופ רעריפ יד .גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ ןוא

 -ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןוא טרעפטנעעג טינ ןבָאה רָאבייל ווִא ןָאש

 "עג ףרַאד'ס זַא ,דיירסיוא ןלעמרָאפ ַא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה טפַאשרעריפ

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ייווצ יד ןשיװצ טנָארפ רעטקינייארַאפ ַא ןרעוו ןפַאש

 רעשיטסינומָאק רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ףיוא ןייננייא טעוו .ּפ .ס יד רעדייא

 | .ייטרַאפ

 טאנָאמ קיוָטה סטלעוור ןיא סא טלַאֿפ גנודנעװ עטשרע

 -טלעווזור רעד ןופ טָאנָאמ-קינָאה םעד ןיא ןלַאפעגסיוא זיא גנודנעוו יד

 ."ליד םעיינ, םעד ףיוא ןעגנונעפָאה ענעזָאלבעגפיוא יד טימ עיצַארטסינימדַא

 .פ .א עכיוה יד וצ טעילוטעג ךיז ןבָאה רעריפ עשיטסילַאיצַאס עטכער יד

 ירעב ,לָאװ ,ןירג טימ טנַארפ ןטקינײארַאפ ַא טכוזעג ןוא עטמאַאב .? ווא

 םעד ןופ לָאטסָאּפַא םעד ןופ דָאירעּפ קינָאה רעד רעבָא .סיאול ןוא

 -ייוצ ןבָאה 1928 רעמוז .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה "ליד םעיינ

 -ינימדַא .א.ר.נ יד ןופ ּפעק יד רעביא טקיירטסעג רעטעברַא ןָאילימ לטירד

 רעד ,רעריפ ,? ווָא .פ .א ענעגייא ערעייז ןגעג טּפָא רעייז ןוא ןרָאטַארטס

 יד .,לגענ עצרַאװש ענייז ןזיװַאב טָאה .א.ר.נ רעד ןופ "לניופ רעיולב ,

 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייקכעלטניירפ-רעטעברַא סטלעווזור ןיא גנושיוטנַא

 םעד ןכָארטשרעטנוא רעפרַאש טָאה ךיירטסע ןיא גירק-רעגריב רעד

 ךיירטסע ןיא .עיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ טָארקנַאב
 יד זַא ,גנורעפטנערַאפ עכעלנעלק ןוא עכעלרעכעל יד ןעוועג טינ וליפַא זיא

 ןיא טפַאשרעטעברַא יד ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןטלָאּפשעג ןבָאה ןטסינומָאק

 םעד ןיא ,עילַאטיא ,ךיירקנַארפ ןיא ,ןָאטעג יצ ַא ךיז טָאה רעדנעל עלַא

 -סינומָאק יד ןשיווצ טנָארפ רעטקינייארַאפ ַא ןענַאטשטנַא זיא טנגעג-רַאַאס
 טריטסיזסע ךיוא טָאה עינַאּפש ןיא) .ןעיײזמרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ןוא עשיט

 .(.גירק-רעגריב ןופ ףיולרַאפ ןיא ,רעזיול ַא שטאכ ,טנָארּפ רעטקינײארַאפ ַא
 רעטעברַא-יטנַא םענעפָא םעד טימ ןעמַאזוצ עּפָארייא ןיא ןשינעעשעג יד

 ןבָאה ,רעטעברַא יד ןופ גנוריזילַאקידַאר יד ןוא ,.א .ר .ג רעד ןופ רעטקַארַאכ
 :ןעּמָאנ ןרעטנוא .פ .ס רעד ןיא לגילפ ןקניל ַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןפורעגסיורַא
 -ימָאק יטילַאּפ ירענָאשולָאװער,) קיטילָאּפ רערענָאיצולָאװער רַאפ טעטימָאק
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 טסוקעג טינ .ןטנעמעלע עטשימעג ןופ ןענַאטשַאב זיא ?גילפ רעקניל רעד .("עט
 רעד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא דייר ?ערענָאיצולַאװער , עלַא ףיוא

 ןיא רעטנעצ רעד -- ?ןטנַאטילימ , סעסַאמָאט ןַאמרָאנ טימ ןעמַאזוצ ל?גילפ

 רָאפנעמַאזוצ-ייטרַאּפ םעד ףיוא טייהרעמ ַא טָאהעג ןבָאה --- ײטרַאּפ רעד

 ןופ עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טייחרעמ ַא ןוא ,1934 ינוי ,טיארטעד ןיא

 " ,טנָארפ ןטסינייארַאפ ַא וצ ןעמוקעג טינ ץלַא ךָאנ זיא ,.8 .ס רעד |
0 

 ךייר טימ ךיז טוגונַאב ייטרַאּפ רעשיטסילַאיבשס ןופ לגילפ רעטניל

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןופ ןעגנודנעוו עלַא יד

 טכַארבעג טינ ןבָאה .ּפ .ס רעד ןופ עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ײטרַאּפ

 רעד .ךס ַא ןעוועג ןענייז ןעננודנעוו עכלעזַא .ןטַאטלוזער עטשניוועג יד
 ,טיִארטעד ןיא רָאפנעמַאזוצ .פ .ס םעד ןופ ןטַאגעלעד יד וצ ווירב רענעּפָא

 -עד יד ,17 טסוגיוא ,סַאמָאט ןאמרָאנ וצ רעדוארב 'ח ןופ ווירב רעד ,ינוי ןיא

 רעבמעצעד ןט1 םעד ,עטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוציז רעד וצ עיצַאנעל

 ןוא ָאלַאּפָאב ןיא ןעננוציז עריא וצ ,1998 ,ץרעמ ןטס28 םעד ,ןָאטסָאב ןיא

 ןסערגנַאק ייווצ יד יוװ ,ןענננוטערטסױרַא עשיפיצעּפס וצ ןעגנודַאלנייא ייר ַא

 רעלַאיצַאס ןוא רעזָאלטעברַא רַאפ סערגנָאק רעד ,םזישַאפ ןוא המחלמ ןגעג

 יאמ עטשרע עמאזניימעג וצ ןעננודַאלנייא ,ןָאטננישַאװ ןיא ננורעכיזרַאפ

 | .ַא .א סעיצַארטסנַאמעד

 -נעּפ ,סנָאמָאלאס ,סנַאמדלאוו יד ,?גילפ ןטכער םעד ןופ ּפעלק יד רעטנוא

 ךָאנ עיציזָאּפ ןייא ןבעגעגפיוא עקניל יד ןבָאה ,סקעדַאלװ ןוא סנַאהַאק ,סניק

 ,סערוװענַאמ ייר ַא טריפעגכרוד ןבָאה עּפורג ןייז ןֹוא סַאמָאט .רעטייווצ רעד

 זיא .ּפ .ס רעד ןיא ףמַאק רעד .עטכער יד וצ טרעטנעענרעד ייז ןבָאה סָאװ

 ,ףמַאק רעלענָאיצקַארפ רעד שטָאכ ,טריזילַאטסירקענסיױא טינ ךָאנ טייוו

 ןענייז ןטכיזסיוא עראבלטיממוא יד .ןסקַאװ סָאַאכ ןוא ןעגנוסילשסיוא

 זיא סע יװ ,גנוטלַאּפש ַא ןדיימסיוא טעוװ .5פ .ס יד יצ .רָאלק טינ ךָאנ

 יד ואוו ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 יד רעדָא ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ענעגייא ןַא טריזינַאנרָא ןבָאה עטכער

 רעד ףיוא ןליוו רעייז ןעגניווצאוצפיורַא ןעננילעג רעטייו טעוו עטכער

 -- רעשיטנַאטילימ 8 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה סָאװו טײהרעמײײטרַאּפ

 טימ עיצסַא רעמאזניימעג רַאפ ןוא קיטילָאּפ --- רענעמואוושעצ רעייז שטָאכ

 טעטיוװיטסַא סָאמ יד ,ןרָאטקַאפ ייר ַא ןופ קיגנעהּפָא ןייז טעוו ,ןטסינזמָאק יד

 ,פ .ס עֶקיִטרָא יד ןעיצוצניירַא ןעלקיװטנַא ןלעוו עקניל ןוא ןטסינומָאק סָאװ

 צ



 115 סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטכישעג

 -ַאכ םענעדײשטנַא ןַא ןופ ןייז ןעק ,עיצקַא רעמַאזניימעג ןיא סעיצַאזינַאגרא

 .בַאטשסאמ ןלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא טנָארפ ןטסינייארַאפ םעד רַאֿפ רעטקַאר

 ןדָאטעמ'ףמַאקנסַאלס ןייק טינ ןליו עמכער

 .טנָארפ ןטקינייארַאפ ַאזַא רַאֿפ ארומ ןבָאה ןטסילַאיצַאס עטכער יד

 ןוא ןסערעטניא-רעטעברַא יד רַאפ עיּצְקַא וצ טעטכילפרַאפ ייז טלָאװ סָאד

 -רַאפ ןענייז רעריפ עשיטסילַאיצַאס עטכער יד .ןדיימסיוא ייז ןליוו עיצקַא

 -רַא עטמיטשעג-טכער ּפָא טלייט סָאװ טגָאװ יד ןטלַאהוצפיוא טריסערעטניא

 םוצ ,קרָאי וינ ןיא ייז ןבָאה רעבירעד .עקניל ןוא ןטסינומָאק ןופ רעטעב

 ףיוא 1924 ןיא עיצַארטסנַאמעד יַאמ עטשרע רעייז טריפעגקעװַא ,ליּפשייב

 -רעדורב ַא ןדיימסיוא ןליוו ייז זַא ,ןעוועג זיא דיירסיוא רעד ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא

 זיא ךַאזרוא עכעלקריוו יד .גָאט-רעטעברַא ןלַאנַאיצַאנרעטניא םעד ןיא ףמַאק

 ןבָאה .ּפ .ס רעקרָאי וינ יד ןשרעהַאב עכלעוו רעריפ עטכער יד סָאװ ,ןעוועג

 ייז ,רעטעברַא עקניל ןוא עטכער יד ןופ גנורעדירברַאּפ א רַאפ טַאהעג ארומ

 םעד ןכעוושרַאפ טינ טעוװ עיצַארטסנַאמעד עמַאזניימעג ַא זַא ,טסואוועג ןבָאה

 עטסינייארַאפ עקיטכעמ ןייא ןדימשסיוא טעװ ,טרעקרַאפ רָאנ ,יַאמ ןטשרע

 -רַאפ ַאזַא ןופ תוחוכ עלעיצנעטָאּפ עקיזיר יד רַאפ טָא .ײמרַא-רעטעברַא
 -נסַאלק וצ ןבירטעג טלָאװ סע .,ארומ ייז ןבָאה יײמרַא-רעטעברַא רעטקינייא

 ייז ,ףמַאקנסַאלק ןופ רענגעג ןענייז סקעדַאלװ ןוא סנַאמדלַאװ יד ןוא ףמַאק

 ,רעקיטילָאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ טיצ

 .ןעײטרַאּפ יד ןופ גנוטימסיוא יד טינ טניימ טנָארּפ רעטקינייארַאפ ַא
 עשיטסינומָאק יד ּפִא ןלייט סָאװ ןדיישרעטנוא עלַאטנעמַאדנופ ,עפיט יד
 רעטסינייארַאפ רעד .רעירפ יו ןביילברַאפ ,רעשיטסילַאיצַאפ רעד ןופ ײטרַאּפ
 עטלמַאזעגנָא יד ןסיוטש טעװ סָאװ ,טּפַארק עמַאזקריװ ַא רעבָא זיא טנַארּפ
 עטסואווַאב-ליצ רעמ ,ערעטייוו וצ סָאלק-רעטעברא םעד ןשיװצ טייקטיירג
 .טכער ןייז רַאפ ןוא ןבעל ןייז רַאפ ןפמַאק ערַאבטכורפ רעמ טימרעד ןוא

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעייטש סָאװ רעטעברַא יד ןופ ןעייר יד ןיא
 ןרָאװעג ףייר זיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסימרַאפער ערעדנַא ןוא .ּפ .ס רעד
 קורדסיוא ןטריזינַאגרָא ןבעג .עיצקַא רעטקינייאעג רַאֿפ רעגַאב רעסייה ַא
 טנָארפ ןטקיניײארַאפ ַא ןעגניווצפיורא טעװ רעטרע יד ףיוא רענַאב םעדיטָא
 ,רעריפ עשיטסימראפער ערעדנַא ןוא .ּפ .ס רעד ןופ רעריפ יד ףיוא



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאװצ-ןוא-ןיינ

 יימראפ רַאבייל-רעטרַאפ א ראפ גנוגעווַאב יד

 ---ץסירצמַא טביירגרצר עּפָאריײא ןיא טייקיאורמוא-רעטצעברַא טפיט
 ןצײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עטלַא ןופ ןסײרוצּפָא ךיז גנוגעוװַאב
 ןוא טייל-לטימ ,ןעקנַאב ןופ טקירדרעטנוא ,רצמרַאפ --- .טסקַאװ
 ּץטשרפ יד --- .גיל ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ רצמרַאפ יד --- ,סעינַאּפמַָאק-ןַאב
 רעװיסצרגַארּפ רַאפ ץנצרעפנָאק יד --- .1919 ןיא ײטרַאּפ-רָאבייל
 רַאפ ןפמפצק ןטסינומָאק --- .ןטסילַאיצַאס יד ןוא שיצקַא רָצשיטילָאּפ
 ןרירווענַאמ ןטַארקָארויב-ןָאינוי --- .ײטרַאּפ-רָאביײל רצלַאנַאיצַאנ ַא
 םורַא קיטילָאּפ-ןסילוקרעטניה יד --- .ײטרַאּפ-רָאבײל ןטיוט ןצ

 -- .1924 ןיא גנוגעװַאב-טצלָאפַאל יד --- .רוטַאדידנַאק סודַאקצמ
 רָאביײל-רעמרַאפ דצטיירצרפפ יד ןוא לָאּפ .טס ןיא רָאפנעמַאזוצ רֶצד

 ןלַארצביל יד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןציינ ןטסילַאיצַאס --- .ײטרַאּפ

 ןסַארגָארּפ סטצלָאּפַאל --- .טגײלצנּפָא ײטרַאּפ ץיינ --- .דנַאלוװילק ןיא

 יד -- .רָצמרַאפ טכעלנשמרַאפ ןוא סָאלק-לטימ ןפ ץמרָאפטַאלּפ יד
 ןטַארקַארויב .ל וװָא .פ .א --- .ןטַאטלוזצר-לָאװ יר ןיא גנושיוטנַא
 א רַאפ גנוגפווַאב --- .סיווייד ןוא שזרילוק רַאפ ןצוװעניײּפמַאק
 ןיא עיצַאטנצירַָא יד --- .ןבָארגעגרעטנוא ײטרַאּפ רָאביײל-רצמרַאפ

 .ײטרַאּפ-רַאביײל ַא רַאפ 95 |

 רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ םערוטש רעלַאיצַאס ןוא רעשיטילאּפ רעד
 ,(1918) דנַאטשליטשנפאוו םעד ךָאנ ךיילנ טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא ןסַאמ יד ןייוולייט טרירעגנָא ךיוא טָאה
 גנוגעווַאב יד .ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה גנוכַאוװפיוא עשיטילָאּפ עקידנטיידאב ַא
 -יטילָאּפ רעדיטָא ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא יײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ַא רַאפ
 .ןסַאמ יד ןופ ננוכַאװפיוא רעש

 ןשיטילָאּפ םעיינ ַא וצ רעטעברַא יד טּפוטשעג ןבָאה ןרָאטקַאפ ייר ַא
 -רעטעברַא סנעמעוו ,ןָאסליװ וָארדואו ןיא ננושיוטנַא ערעטיב יד  .געוו
 ןיא דנַאטשליטשנּפאוו םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןדנואוושרַאפ זיא טייקכעלטניירפ

 רעד טימ ,ןעגנולעג זיא ןענָאסליװ .ךַאזרוא עקיגָאװ א ןעוועג זיא ,8
 טימ ןעלננירוצמורא ךיז ,טפַאשרעריפ .? ווא ,פ .א רעד ןופ עציטש רעוויטקַא
 רעד ןופ טניירפ ַא ןוא רעפמעקַאב טירטס-לָאװ ַא ןופ שזיטסערּפ ןסיורנ ַא
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 טימ ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא שזיטסערּפ רעד .טפַאשרעטעברַא רעטריזינַאגרָא
 רעד ןופ טסולרַאפ ןקידלַאװנ םעד וצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןרָאצ ןקימַאלפ ַא
 -רעמ רעד .1920 ןיא ןלַאװ-טנעדיזערּפ יד ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד
 זַא ,ןעזעגנייא רעבָא טָאה טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ?ייט רענעטירשעגרָאפ
 רעד) טנַאפלעה םעד ןופ ײטרַאּפ רעד ףיוא ?זייא םעד ןופ ײטרַאּפ יד ןטייברַאפ
 ןיא רעסַאװ ןופ ןעגנירּפש זיא (ייטרַאּפ רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ םעלבמע
 ,רעייפ

 ןקירדרעטנוא ןפלָאהענ טָאה גנוריגער יד רעכלעוו טימ טעטילַאטורב יד

 ןענייז סָאװ סנַאשקנַאשזדניא יד ,קיירטס-ןליוק םעד ןוא קיירטס-לָאטש םעד

 רעד טימ ןעמַאזוצ ,קיירטס ןדעי ןופ רעטיײלנַאב עכעלגעט יד ןרָאוװעג רעדיוו

 -ךעלטייהיירפ ,עטצוּפרַאפ-ןייש סנָאסליװ ןיא ננושיוטנַא רעפיט רעניימעגלַא
 ַא רַאפ ןדָאב םעד רַאבטכורפ טכַאמעג טָאה ,ןעגנוזָאל-נירק עשיטַארקָאמעד

 עלַאיצַאס עסיורג יד .סַאלק-רעטעברַא ןופ גנונעװַאב רעשיטילָאּפ רעסיורג

 -רעטעברַא ענעפורעגיױזַא יד ,ןרַאצ ענעזעוועג יד ןופ דנַאל ןיא עיצולָאװער

 -ָאמעדילַאיצָאס א ןופ עמרָאפ רעד ןיא ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא טפַאשרעה

 טקעוװועג ןוא עקירעמַא ןיא רעטעברַא יד טגערעג טָאה גנוריגער רעשיטַארק

 רעד ףיוא חכ רעקידנעטשטסבלעז ַא יװ ןטערטוצסיורַא גנובערטש  ַא ייז ייב

 ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןגעג ענערַא רעשיטילָאּפ

 -סילַאטיּפַאק עטלקיװעגרעדנַאנַאפ יד ןוא 1922-1921 ןופ עיסערּפעד יד

 רעד ןופ עציטש עטס?ופ יד טאהעג טָאה סָאװ ,1929 ןיא עוויסנעפָא עשיט

 -וּפַאק ייווצ יד וצ טפאשרעננענ עקידנרָאצ ַא טכַאזרואראפ טָאה ,גנוריגער

 ןַארַאפ טינ זיא סע זַא ,ןעזרעד ןבָאה רעטעברַא יד .ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאט
 ןוא -- ןָאסליװ -- גנוריגער רעשיטַארקָאמעד ַא ןשיוװצ דיישרעטנוא ןייק

 .טראנענּפָא סואימ רעטעברַא יד ןבָאה עדייב ,גנידרַאה --- רעשינַאקילבוּפער ַא

 ייוצ יד ןופ קע ןיא ךיז ןּפעלשכָאנ ןקידרעטייו םוצ םזינָאנַאטנַא רעד

 .םפ .א יד ןכלעוו טימ ,רָאטקַאפ ַא ןרָאװעג זיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק

 ,ןענעבער וצ ןביוהנָא טזומעג ךיז טָאה .? ווא

 -ןרָאי ךָאנ עיצקַא רעשיטילָאּפ רעקידנעטשסבלעז ַא רַאפ גנונעװַאב יד
 -שיאיײטרַאּפ טניימעג טָאה סָאװ ,טײקשינַאזיטרַאּפ-ןָאנ רעזָאלטכורפ רעגנַאל
 רעכעלנע ןַא טימ ןלַאפענפיונוצ זיא ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד וצ טייק
 / סע .ברעמ-םורד ןוא ברעמ-ןופצ ןיא רעמרַאפ יד ןשַיװצ גנובערטש רעסיורג
 ןלָאז ןעננובערטש עדייב זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ טינ ןעוועג רעבירעד זיא
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 דעטיירעדעפ ןוא ײטרַאּפ רָאביײלרעמרַאפ רעד ןיא ןצלעמשפיונוצ  ךיז |

 ,ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ

 גנוקירדרעטנגוא רעשיטסילַאטיּפַאק ןגעג ןבייהעג ךיז ןבָאה רעדמרַאפ

 ברעמ-םורד ןוא ברעמ-ןופצ יד ןענייז ןעמַאנסיוא קינייו רעייז טימ

 רעייז ןופ טנעמַאדנופ רעד זיא רוטלוקירגַא ,ןערטנעצ עלערוטלוקירגַא ןטַאטש

 סקַא רעד רעבירעד ןיא רעמראפ יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד .,טפַאשטריוװ

 .ןטַאטש יד ןיא ןעגנוזָאל ןוא ןפמאק עשיטילאּפ יד ךיז ןעיירד סע ןכלעוו םורַא

 ַא טלָאצעג ןבָאה ןעגנוריגער עטריאילַא יד ןעוו ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 -וּפַאק יד ןוא גנורינער יד טָאה ,שיילפ ןוא ץייוו ןשינַאקירעמַא רַאפ סונָאב
 רעייז ןטײרּפשוצסיוא רעמרַאפ יד טקיטומרעד קידלַאװג ?לכב ןטסילַאט

 -ליואוו ןייז זַא ,תוצע ןטייז עֶלַא ןופ טרעהעג טָאה רעמרַאפ רעד ,חטשדייזרַאט
 םיורג רעד ףיוא ןוא טייזרַאפ רע סָאװ רעקַא לָאצ רעד ףיוא ּפִא טגנעה ןייז
 ,טעװעדָאה רע סָאװ עדַאטס רעד ןופ

 עמערָא יד---רעכעלגעמרַאפ רעד וליפַא ןוא רעלעטימ רעד ,רעמרַאפ רעד
 ןופ טרעוו סָאד .טנלָאפעג ןבָאה -- טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טינ ךָאד ןרעוו
 ,ַאקסַארבענ ,סַאטָאקַאד ייווצ יד ,ַאטָאסענימ יװ ןטַאטש עכלעזַא ןיא דנַאל
 -נָאמ ,ָאהַאדייא ,סַאסקעט ,ַאמָאהַאלקָא יו ןטַאטש טכוצ-יפ יד ןוא ַאװָאייא
 ןעגנַאגעג זיא ַאװָאייא ןיא דנַאל רעקַא ןַא .רעיוהעגמוא ןגיטשעג זיא ַאנַאט

 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רעמרַאפ יד .רַאלָאד טרעדנוה ףניפ יו ךיוה ױזַא
 ןענייז סעינַאּפמָאק-שזדעגטרָאמ יד ןוא ןעקנַאב יד .טידערק ןגירק וצ גרָאז
 ןעמענ רָאנ לָאז רעמרַאפ רעד יבא ,ןעלטייב עטנפעעצ-טיירב טימ ןענַאטשעג
 ןזיירּפ עכיוה יד זַא קידנטכיר ךיז ,ןעמונעג טָאה רעמרַאפ רעד .האולה יד
 .קיביײא ןטלַאהנָא ױזַא ןלעוו טידערק רעיירפ רעד ןוא

 -נַאװ ןליפַא ןוא טײקיזָאלנַאלּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעכעלנייוועג רעד טימ

 ןענייז (ןדָאב ןופ רעמיטכייר עכעלריטַאנ יד ןופ גנורעדנילּפסיױא) םזילַאד
 ,תואובת רַאפ ןרעוו טצונַאב טרָאטעג טינ ןבָאה סָאװ ,דנַאל סעקערטש עסיורג

 ןענייז ןדָאב ןעיירפ םעד טרעטשעג ןבָאה רעדלעוו ואוו .ןרָאװעג טרעקַאעצ

 רעטכייפ א רעדָא רעסַאװ קידנעייטש ַא ואוו .,ןרָאװעג טקַאהענרעטנורַא ייז

 .ןרָאװעג טרעקאעצ ןוא טנקירטענסיוא סע זיא ,געוװ ןיא ןענַאטשעג זיא ץַאלּפ

 ןוא רעמייב ןופ לגנַאמ רעד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעקידרעטעּפש רעד
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 -רַאפ ןוא ןדָאב םעד ןופ שינעקירט ַא טכַאזרוארַאפ טָאה רעצעלּפ עטכייפ
 -סיוא, עכעלטפַאשנסיווטינ ,עדנילב יד .ןטכעלש ןיא דנַאל טוג טלדנַאװ

 ןופ רַאפעג רעקידנעטש ַא רעטנוא ןדָאב םעד טלעטשעג טָאה ?גנוטיירּפש

 ןרָאי טימ סָאמ רעלופ ַא ןיא ןעמוקעג ןענייז ןטַאטלוזער יד רעבָא ,שינעקירט

 . .1994 ןיא סרעדנוזַאב ,רעטעּפש

 עינַאּפמָאק-רעטייוועלע יד ןעמוקעג ךיוא זיא רעמרַאפ םעד "ףליה, וצ

 -רַאפ םעד טימ ןעמַאזוצ ,ןענישַאמ עכעלטפַאשטריװדנַאל ןופ טסָארט רעד ןוא

 .ןענישַאמ ןיא טייקידנעוװטיונ יד ןרָאװעג רעסערג זיא חטשיייזרַאפ ןטרעסערג

 ,ןלָאצסיוא ףיוא ,טידערק ףיוא ןנָארקעג ךיוא ןעמ טָאה סָאד

 ןבָאה ,ןעמוקַאב ןבָאה רעמרַאפ יד סָאװ טידערק ןוא גנוקיטומרעד יד

 : ןטַאטלוזער עקידננלָאפ יד טכַארבעג

 םוטנגייא ןשרעמראפ םעד ןופ טרעוו רענײמעגלַא רעד טָאה 1900 ןיא

 ,ןָאיליב 2 ןפָארטַאב -- רָאטנעוװניא רעכעלגעווַאבמוא ןוא רעכעלגעווַאב ---

 לַאטיּפַאק ןטריטסעווניא ןצנַאג םעד ןופ טנעצָארּפ 40 ,רַאלָאד ןָאילימ 8

 -ָארּפ עקיטרַאפ-בלַאה ןוא עקיטרַאפ טריצודָארּפ סָאװ עירטסודניא רעד ןיא

 | | .ןטקוד
 ןוא רַאלָאד ןָאילימ 600 ,ןָאיליב 11 ןפָארטַאב ןיוש סע טָאה 1920 ןיא

 רעד ןיא לַאטיּפַאק ןטריטסעווניא ןופ טנעצָארּפ 29 רָאנ טכַאמענסיוא ייברעד

 .עירטסודניא רעבלעז

 עיצקודָארּפ יד ןוא שינעטערעג-טפַאשטריװדנַאל רעד ןופ עיצקודָארּפ יד
 רָאי 28 .רַאלָאד ןָאילימ 849 ,ןָאיליב 8 ןפָארטַאב 1900 ןיא טָאה טכוצ-יפ ןופ
 .רַאלָאד ןָאיליב 13 וצ ןסקַאװעג יז זיא רעטעּפש

 ףיוא ןוא תואובת ףיוא ןזיירּפ ןענייז דנַאטשליטשנּפאוו םעד ךָאנ ךיילג
 טריזילַאטיּפַאק קרַאטש טָאה סָאװ רעמרַאפ רעד .ןלַאפעג קרַאטש שיילפ
 ןטשרע םעד טליפרעד טָאה ,(ןלַאטיּפַאק ערעסערג טגיילעגניירַא) םרַאפ ןייז
 ףרַאד ןענישַאמ יד רַאפ ,ןלָאצ ןעמ ףרַאד סעינַאּפמָאק-שזדעגטרַאמ יד .קורד
 סָאד ןוא טנַאה ןיא םיא ןטלַאה סעינַאּפמָאק-רָאטייװעלע יד ,ןלָאצ ךיוא ןעמ
 .טכַארפ ןייז טימ סעינַאּפמָאק-ןַאב יד ןעוט עבלעז

 ןשינָארכ א ןיא ןטָארטעגניירַא טפַאשטריװדנַאל יד זיא טייצ רענעי ןופ
 ןיא ןגייווצ עסיוועג רַאפ ןעמַאנסיוא טימ --- ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,סיזירק
 רעלעירטסודניא ןופ ןרָאי יד ןיא וליפַא ,טייצ עצנַאג יד -- ןטייצ עסיוועג
 ,טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא גנולקיװטנַא
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 לַאפכרוד ריא ןוט גיל ןַאיטרַאֿפ-ןָאנ יד

 ןיא ,ןטסילוּפָאּפ יד טניז גנונעוואב-רעמרַאפ עקידנטיידַאב עטשרע יד

 -ןָאנ יד ןעוועג זיא ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ןטימ

 טרָאנ ןיא ,1918 ןיא ךָאנ ילנואט .נ רוטרַא ןופ טריזינַאנרָא ,גיל ןַאזיטרַאּפ

 | ,ַאטָאקַאד

 נַאגרָא ןַא ןליפַא ןוא דילנטימ א טייצ לקיטש ַא ןעוועג זיא ילנוַאט

 טייקירעהעגנָא ןייז .ברעמ-ןופצ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רָאטַאז

 -קרַאמ א ןיא טלדנַאװרַאפ טינ םיא טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ

 רעד ןופ רעדילנטימ ערעדנַא רעטנזיוט טלדנאוװרַאפ טינ טָאה סע יוװ ,טסיס

 ןופ טּפעלקענוצ ָאי םיא ןיא ךיז טָאה סָאװטע .יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 .לטעצ-לַאװ םעד ןופ חכ ןטולָאסבַא םעד ןיא ןביולג רעד -- .ּפ .ס רעד

 רָאטקַאפ רעסיורג ַא ןעוועג גיל ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ יד זיא 1921 זיב 1916 ןופ

 -אלקֶא ןוא סַאסקעט ןופ ,ברעמ-םורד ןוא ברעמ-ןופצ ןיא ןטַאטש ןצפופ ןיא

 רָאנרעװַאנ ַא טלייוװרעד טָאה גיל יד .ַאטָאסענימ ןוא סַאטָאקַאד יד זיב ַאמָאה

 ערעדנַא ןיא טיילסערננָאק עכעלטע ןוא ַאטָאקַאד טרָאנ ןיא רָאטַאנעס ַא ןוא

 -רַאפ זיא יז ,ןרוטַאלסינעל-טַאטש יד ןיא רעדילנטימ רעמ ךָאנ ןוא ןטַאטש

 ןיא יז רעכלעוו טימ טייקלענש רעשירָאעטעמ רעבלעז רעד טימ ןדנואווש

 ,ןסקאוועג

 ןענעק רעמרַאפ יד זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא עירָאעט סילנוַאט
 סירעמיירּפ יד ןעניוועג ייז ןעוו טַאטש םעד ןיא ןישַאמ עשיטילָאּפ יד ןעניוועג

 רערעדנוזַאב ַא ןגעג ןעוועג זיא ילנוַאט .ײטרַאּפ רעדעי ןופ (ןלַאװ-עיצַאנימָאנ)
 -לַא רעד ןיא ןביולג ןייז ,רעטעברַא ןוא רעמרַאפ ןופ ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ

 זיא גנידצלַא זַא ,וצרעד טכַארבעג םיא טָאה סירעמיירּפ יד ןופ טייקיטכעמ

 .ןלַאװ-רעמיײירּפ יד ןופ גָאט ןיא ןָאק ןיא ןרָאוװענ טלעטשעג

 ,סירעמיירּפ יד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז טנעלפ ניל ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ יד

 -בוּפער יד ןיא ייס ןוא עשיטַארקָאמעד יד ןיא ייס ןטַאדידנַאק ןלעטשסיױורַא

 ןוא טייהרעמ יד ןנָארקעג ןבָאה ןטַאדידנַאק עריא ןעוו ,סירעמיירּפ עשינַאקיל

 טריפעג גיל ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ יד טָאה ,רעטמע יד רַאפ סעיצַאנימַאנ יד טימרעד

 ןופ םעלבמע םעד רעטנוא רעבָא ,ןעמָאנ ריא ןיא ייז רַאפ עינַאּפמַאק-לַאװ יד

 .ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד ןוא רעשינַאקילבוּפער רעד

 עמרָאפטַאלּפ ריא .טיײרּפשעגסיױא קרַאטש ךיז טָאה גיל ןאזיטרַאּפ-ןָאנ יד

 : ןטקנוּפ ףניפ ןופ ןענַאטשַאב זיא
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 רעזייח-שיילפ ,ןלימ ,סרָאטייװװעלע-האובת יד ןציזַאב לָאז טַאמטש רעד ,

 .רעזייהערַאװ עטמלַאק יד ןוא

 וד ןופ גנוריטרָאס יד ןריטקעפסניא ןוא ןכוזרעטנוא לָאז טַאטש רעד

 | ,תואובת

 .ןעלגָאה ןגעג םעטסוס-גנורעכי זרַאפ טַאטש ,
 .ןרעייטש ןופ ןייז טיירפַאב ןלָאז סמרַאפ יד ןיא ןעגנורעסעבסווא ,

 ",ןוורּפ-טסָאק רָאנ ןענעבער ןלָאז סָאװ ןעקנַאב טידערק-םרַאפ,

 ןוא עכעלנעמרַאפ יד ןופ ןטיונ יד רָאפ ךיז טימ טלעטש םַארגָארּפ יד

 יד ןגעג ,ןעקנַאב יד ןגעג טליצעג יז זיא ךעלכַאזטּפיוה .,רעמרַאפ עלעטימ

 -נָאק םעד ןוא רעמרַאפ םעד ןשיווצ ןעייטש סָאװ טייל-?טימ עשיטסילַאטיּפַאק

 ןרילוגער וצ ןעגנורעדָאפ ןעמוקענוצ ךיוא ןענייז רעטעּפש .טָאטש ןיא רעמוס

 .ןענעכער סעינַאּפמָאק-ןַאב יד סָאװ טכַארפ רַאפ ןזיירּפ יד

 -שיילפ יד ןוא סרָאטייװעלע יד ןרילָארטנָאק סָאװ ןטסילַאטיּפַאק יד
 ןענייז סעינַאּפמָאק-ןַאב יד טימ ןעמַאזוצ רעזײהערַאװ עטלַאק יד ןוא רעזייה
 ןזירּפ עכיוה יד רעסיוא .זלַאה ןרַאפ רעמרַאּפ םעד ןטלַאה סָאװ עקינעי יד
 רַאפ ןזיירּפ עניילק רעייז םיא ייז ןריטקיד ,רעמרַאפ םעד ןענעכער ייז סָאװ
 -רָאטייװעלע יד זַא טגָאלקעג רעמרַאפ יד ךיז ןבָאה וצרעד .ןטקודָארּפ ענייז

 ןדַארג עקירעדינ ףיוא האובת יד ןריטרָאס ייז .ייז ןעלדניװשַאב סעינַאּפמָאק
 רעד .ןדַארנ עכיוה רַאפ רעמיטננייא-לימ םעד ייז ןפיוקרַאפ םעדכָאנ ןוא
 ןרינימילע וצ ןעוועג רעבירעד זיא גיל ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ רעד ןופ קעװצ-טּפיוה
 םעד ןופ ןרוטנעגַא טימ םיא ןטייברַאפ ןוא ןַאמ-?טימ ןשיטסילַאטיּפַאק םעד
 .רעמרַאפ םעד ןופ ןסערעטניא יד ןעניז ןיא ןבָאה ןלעוו סָאװ ,טַאטש

 ןיא רוטַאלסיגעל רעד ןיא טייחרעמ ַא ןענואוועג ניל יד טָאה 1918 ןיא
 ניל יד ,1916 ןיא ךָאנ טלייוורעד יז טָאה רָאנרעװַאנ םעד .ַאטָאקַאד טרָאנ
 .טלעג טרעדָאפעג טָאה סָאד .םַארנָארּפ ריא ןבעל ןיא ןריפכרוד ןעמונעג טָאה
 טזָאלעגסױרַא טָאה קנַאב יד ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא קנַאב-טַאטש ַא
 רַאפ רַאפעג ַא ןעזרעד ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .(ןריּפַאּפ-טרעװ) סדנָאב
 -כעלטניימ רעויטקַא טימ ןרָאװעג טנגענַאב זיא קנַאב יד .סענעשעק ערעייז
 ןפעיצנַאנימ ןלעמרָאפ ַא טרעלקרעד ןבָאה ןריקנַאב יד ,טירטס-לָאװ ןיא טייק
 ,ןעגנוטייצ יד ןיא עדנַאנַאּפָארּפ עשירעצעה א טריפעג ךיוא ןבָאה ייז .טָאקיִאב
 םעד ןריניאור ןלעוו גיל רעד ןופ "ןטנעמירעּפסקע עשיטסילַאיצַאס , יד זַא
 | ,טַאטש

 עיציזָאּפָא עקיטכעמ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא אפונ ַאטָאקַאד טרָאנ ןיא
 ךס ַא .טַאטש ןיא טכירעג ןכיוה םעד ןופ עציטש יד ןגָארקעג סָאה סָאװ
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 ףמַאק םעד ןכַאמ וצ .לענָאיצוטיטסנָאקמוא ןרָאװעג טרעלקרעד ןענייז ןצעזענ

 טקינייארַאפ ךיז ןטַארקַאמעד ןוא רענַאקילבוּפער יד ןבָאה ,רעמַאזקריװ ךָאנ

 עטקינייארַאפ יד ןּפַאכרַאפ טנעקעג טינ טָאה גיל יד .ןלַאװ-ירעמיירּפ יד ןיא

 גנורעדנע ןַא ךיוא טריפעגכרוד ןעיײטרַאּפ ייווצ יד ןבָאה רעטעּפש .סירעמיירּפ

 -עלע "עדמערפ , זַא טכַאמעג ךעלנעממוא טָאה סָאװ ןצעזעג-ירעמיירּפ יד ןיא
 .ײטרַאּפ רערעלונער ַא ןופ סעיצַאנימָאנ יד ןּפַאכרַאפ ןענעק ןלָאז ןטנעמ

 ןטַאטש עטסרעמ יד ןיא ןרָאװעג טריפענכרוד ןענייז סטנעמדנעמַא עכלעזַא

 ןלַאפעגסױרַא םיא זיא ןדָאב סילנואט .,רָאטקַאפ ַא ןעוועג זיא גיל יד ואוו

 ןיא ןרָאװעג ןסָאשעצ זיא םַארנָארּפ עשימָאנָאקע ןייז .סיפ יד רעטנוא ןופ |

 .טכַאמ יד ןענואוועג טָאה גיל יד ואוו טַאטש ןטשרע םעד

 ןבָאה סָאװ רעדילנטימ 182,000 רעכעה טלייצעג גיל יד טָאה 1918 ןיא

 ייווצ ןוא עכעלטנכעוו ייר ַא טנָאמרַאפ טָאה גיל יד .רָאי ַא 916.80 טלָאצעג

 -גנולַאפרעדנַאנַאפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1920 ןיא .ןעננוטייצ עכעלגעט

 -ַאֹפמ עצנַאג יד .ךעלנעממוא ןרָאװעג זיא סירעמיירּפ יד ןּפַאכרַאפ .סעצָארּפ

 -ָאקע עריא .ןרָאװעג ןבָארנעגרעטנוא זיא גיל רעד ןופ םַארנָארּפ עשיטיל

 עשיטסילַאטיּפַאק-סיורג יד ןופ ןרָאװענ ןסירענפיוא ןענייז ןעלטימ עשימָאנ

 -עגנָא ךיז טָאה טפַאשרעה סילנואט ןגענ ניל רעד ןיא טלָאװער ַא .רענגעג

 -רעמרַאפ רעד ןופ רענַאל םעד ןיא רעכירַא זייוולייט ןענייז ןלעבער יד .ןביוה

 טרעהענפיוא טָאה ןוא טרַאּפשעגנייא ןבילבעג זיא ילנואט .יײטרַאּפ רָאביײל

 .סולפנייא ןַא ןביאוצסיוא

 1919 ןיִא ײטרַאֿפרַאבײל רעטשרע רעד וופ גגודנירג

 םעד ץנערעפנָאק ַא ףיוא ןרָאװעג ןפַאשענ זיא ײטרַאּפ-רָאביײל עטשרע יד

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש רָאי ַא ,ָאנַאקיש ןיא ,1919 ,רעבמעווָאנ ןטס2

 ריא טרעדנעעג טָאה ײטרַאּפ יד ןוא ןטנעמעלע-רעמרַאפ יד טימ גנוקינייארַאפ

 .ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ףיוא ןעמָאנ

 ןטסילַאיצַאס עטכער ןעוועג ןענייז ײטרַאּפ-רָאבייל רעד ןופ רעדנירג יד

 -ברוד טָאה לגילפ רעקניל רעד יו םעדכָאנ ײטרַאּפ יד ןזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ
 רעצעזטפירש רעד ןופ זיעה סקַאמ יו ,עיצולָאזער המחלמ-יטנא יד טריפעג

 -ָארּפ ענעפורעג-יוזַא יד ןוא ןאק םאליוו ןוא דלַאנָאדקעמ ןאקנָאד ,ןָאינוי

 סלעקָאג ןוא קירטעּפציפ ןופ טריפעג ,.? ווָא ,פ .א רעד ןיא עּפורג עוויסערג

 .ןָאשיירעדעפ ָאנַאקיש רעד ןופ

 ןיא סָאװ ,סרעּפמָאג ןופ עיציזָאּפָא רעפרַאש רעד ףיוא טקוקעג טינ
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 םעד עז) עיצקורטסנָאקער ןופ םַארנָארּפ רענעגייא ןייז טימ ןעמוקעגסיורַא
 ןופ ןלַאקָאל ךס ַא ןענייז ,(דנַאטשליטשנפאוו ןכָאנ טייקיאורמוא יד ;?טיּפַאק
 -נעמַאזוצ רעד טָאה רֶאי ןבלעז ןיא .ןטָארטרַאפ ןעוועג ,5 ווָא .פ .א רעד

 ןופ גנודנירג יד ןציטש וצ ןסָאלשַאב סרעקריָאו ןיימ דעטיינוי יד ןופ רָאפ

 דעטיימַאגלַאמַא יד ןעמונעגנָא ךיוא טָאה סולשַאב ַאזַא .ײטרַאּפ-רָאביײל ַא
 -רעּפרעק-ןָאינוי עסיורג ךָאנ ןנא ןָאשיירעדעפ ָאנַאקיש יד ,סרעקריָאװ גנידָאלק

 | ,ןטפַאש

 עיסערּפעד יד .רעגרע ןרָאװעג רעמרַאפ יד ןופ ענַאל יד זיא ?ייוורעד

 1924 ןוא 1920 ןשיוװצ .,טָארקנַאב וצ רעמרַאפ ליפ ןבירטעג טָאה 1921 ןופ

 ערעײז רעביא םוטנגייא סָאד ןרָאלרַאּפ רעמרַאּפ ןָאילימ ייוװצ ןוּפ רעכעה ןבָאק

 ןלייט ,טעברַא ןכוז וצ טָאטש ןיא ןרעדנַאװסיױא טזומענ ןבָאה ןוא סרַאפ

 ןופ ןלייט יוװ טקנוּפ ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז גיל ןאזיטרַאּפ-ןָאנ רעד ןופ

 -מוא ןיא עיצקַא עשיטילָאּפ עקידנעטשטסבלעז ַא זַא ,סַאלק-רעטעברַא םעד

 ייווצ יד ןופ זַא ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ סעקַאטַא יד ןנָאלשוצּפָא ךעלדיימרַאפ

 -רעד טינרָאנ ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד ןענעק ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עטלַא

 ,ןטרַאוװ

 -ךַאפ 1920 ןיא ךיז ןבָאה סעּפורג-רעמרַאפ ןוא סעּפורנ-רעטעברַא יד

 ַא טלעטשעגסיױורַא טָאה סָאו ,יײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאֿפ רעד ןיא טקינייא

 ַא ,ןעסנעטסירק ילרַאפ ,רָאי ןבלעז ןופ ןלַאוװ יד ןיא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ

 -ענ טינ רע טָאה ןעמיטש 965,000 יו רעמ .טַאטש ןָאטגנישַאו ןופ רעיִאל

 עסיורג ןייק טאהעג טינ טָאה ןוא גנוי רָאג ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד .ןניוצ

 -לַאו ןייק טנָאמרַאפ טינ ךיוא טָאה יז .ךיז רעטניה תוחוכ עטריזינַאנרָא

 -סיורַא ףרַאש זיא .ל ווא .פ .א רעד ןופ ?ליסנואק וויטוקעזקע רעד .טַארַאּפַא

 רעסעמ ַא יו טנכייצַאב ריא טָאה סרעּפמָאנ ןוא ײטרַאּפ רעד ןנענ ןטָארטעג

 ,גנוגעווַאב ןָאינוי-דיירט רעד |

 ןפיוא ןעוועג זיא ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ רעטשרע רעד ןופ סַָארנָארּפ יד

 יד ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ יד :ײטרַאּפ רָאבייל רעשילננע רעד ןופ רעגייטש

 יד טידערק-ננוריגער ,ןפַארנעלעט ןוא ןענַאפעלעט ,רעמיטכייר עכעלריטַאנ
 וצ טכער סָאד ,ןדָאב ןטריוויטלוק-טינ םעד ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ ,רעמרַאפ

 טקנוּפ רעטערקנָאק ןייק .,טרָאס םעד ןופ ךָאנ ןוא ןטעקיּפ ןוא ןקיירטס

 .ןעוועג טינ זיא גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןפַאשוצּפָא

 -מוא טכַאמעג טָאה עיצקא רעשיטילָאּפ רַאפ גנומיטש עקידנגייטש יד

 סרעקריָאו יד ןוא יײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ןטַארקָארויב:ןָאינוי יד קיאור

 א ןופ גנוזָאל רעד םורַא עינַאּפמַאק עקרַאטש ַא טלקיװטנַא ןבָאה יײטרַאּפ
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 -רַא יד ןופ ןטיונ עקידלַאב יד ףיוא טיובעג ןייז לָאז סָאװ ײטרַאּפ-רָאביײל
 עלעטימ יד טימ גנורירַאב רעגנע ןיא ןטעברַא לָאז סָאװ ןוא ןפַאמ-רעטעב
 -רָאפ טכַאמעג טָאה ןשסינומָאק יד ןופ עיצַאטיגַא יד ,רעמרַאפ עמערָא ןוא
 ,יײטרַאּפ-רָאביײל א רַאפ ןעוועג ךיוא זיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד .טירש
 רעקידנעטשטסבלעז רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה ןרָאפנעמַאזוצ-ןָאינוי ךס ַא
 יד ןעועג זיא ףרַאש ױזַא ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ עיצקַא רעשיטיִלָאּפ
 ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד טימ טעברַאטימ רעקידרעטייוו ןנעג גנומיטש

 עיּצַקַא עשיטילַאּפ ןקיטשרעד ןצ ןכוז ןטַארקַארויב-ָאינװי

 יד רעבָא ,טרַאּפשעגנייא ןבילבעגנ ןענייז ןטנַאנעטיײל ענייז ןוא סרעּפמָאג
 טָאטשנָא ,קיטקַאט רעייז טרעדנעעג ןבָאה ןטַארקָארויב:ןָאינוי עמַאזניוב-רעמ
 םָארטש ןןפיוא ןּפַאכוצפױרַא ךיז טכוזעג ייז ןבָאה םָארטש םעד ןנענ ןייג וצ
 ןופ גנולדנַאה יד ןבירטעג ייז טָאה וצרעד .,טייז א ןָא םיא ןעוועריקרַאפ ןוא
 .1924 ןיא סעיצַאנימָאנ ערעייז טימ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק ייווצ יד

 "ןַאב יד רעריפ-דוהרעדָארב יד ןופ ןעמוקעג זיא גוצ רעטשרע רעד
 רעטעברַא עלַא ןופ עיצקַא עשיטיילָאּפ עמאזניימעג ַא טלָאװעג ןבָאה רעטעברַא

 -ןַאב יד ןופ סעקַאטַא יד ןנעג ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעייז ןקידיײטרַאפ וצ
 גנוריגער-גנידרַאה רעד ןופ טנַאה עיירפ ַא ןגָארקעג ןבָאה עכלעוו ,סעינַאּפמָאק
 ןָאילימ ייווצ וצ טנעָאנ יד ןופ דראדנַאטס-סנבעל םעד ןשטעװקוצרעטנורַא
 ןענַאב יד ןנָארקעגקירוצ ןבָאה ןטַאנגַאמ-ןַאב יד יו םעדכָאנ ,רעטעברַאדןַאב
 .רעטעברַא יד ןופ ןיול םעד ןטינשענ לָאמ ייווצ ייז ןבָאה ,גנוריגער רעד ןופ

 סערגנָאק סָאװ ,ןענַאב יד רַאפ ץעזעג-טעברַא ןדנוטש טכַא ןָאסמַאדַא רעד
 זיא ,רעטעברַא-ןַאב יד ןעניוועג וצ ?טימ ַא יו 1916 ןיא ןעמונעגנָא טָאה
 .ןרָאװענ טרילונַא "ןעננושטייטסיוא , ךרוד רעטעּפש

 ןענייז סדוהרעדָארב-ןַאב ריפ יד ןופ רעדילנטימ "עשיטַארקַאטסירַא, יד
 ןיא גנושיוטנַא עפיט רעייז .סעינַאּפמָאק-ןַאב יד ןופ ןרָאװעג טניישענ טינ

 רעשינַאקילבוּפער רעד ןיא ןוא --- ןָאסליװ --- ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד

 ײטרַאּפ רענעגייא ןַא ןיא גנַאנסיױא ןַא טכוזעג טָאה --- גנידרַאה --- ײטרַאּפ
 רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רעטעברַא-ןַאב יד .רעמרַאפ ןוא רעטעברַא ןופ
 יד .גנוקידייטרַאפ רעד ןופ לייט רעקידנעװטיונ ַא זיא ףמַאק רעשיטילָאּפ
 ןיא רענַאב רעייז .ײטרַאּפ-רעטעברַא ןייק טלָאװענ טינ רעבָא ןבָאה רעריפ
 .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק ייווצ יד טימ קיטילָאּפ-ךיוה ןליּפש וצ ןעוועג

 -נייא רעריפ דוחרעדָארב-ןַאב יד ןבָאה ,1922 ,רַאורבעּפ ןטס90 םעד
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 ןופ עגַארפ יד ןריטוקסיד וצ קעווצ ןטימ ָאנַאקיש ןיא ץנערעפנָאק ַא ןפורַאב

 ןַא זיא רעוויסערגָארּפ טרָאװ סָאד .?עיצקַא רעשיטילָאּפ רעוויסערגָארּפ,

 .גָאנַאמעד-רָאבייל ןוא ןעשיטילָאּפ ןשיטסילַאטיּפַאק ןדעי רַאפ רעיילש רעטלַא

 -ַאיצַָאס יד טקילײטַאב ץנערעפנַאק רעד ןיא ךיז ןבָאה סנָאינוי ייר ַא רעסיוא

 יד ןוא "קיצרעפ ןוא טכַא ןופ עטימָאק , עלַארעביל יד ,ײטרַאּפ עשיטסיל
 ןופ ןרָאטַאיציניא יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא דלַאב .ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ

 ַא ןריזינַאגרָא וצ העדב טינ ןבָאה "עיצקַא רעשיטילָאּפ רעוויסערגָארּפ , רעד

 -קנַאב יד ,עמריפ רעדנַא ןַא רעטנוא ,ןביירט וצ רעטייוו רָאנ ,ײטרַאּפ-רָאבייל

 .סרעּפמָאנ ןופ קיטילָאּפ ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ עטריטָאר

 -ַאב טָאה ןוא רעקילייווטייצ ַא רַאפ טרעלקרעד ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד

 ,רֶאי ןבלעז ןופ רעבמעצעד ,טפנוקנעמַאזוצ ןרעסערג ַא ןפוררַאפ וצ ןפָאלש

 ײטרַאּפ סרעקריאװ יד ןוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ָאייהא ,דנַאלווילק ןיא

 ננומיטש יד .ײטרַאּפ-רָאביײל ַא רַאפ עינַאּפמַאק רעייז טקרַאטשרַאפ ןבָאה

 "נעטשטסבלעז א רַאפ סיואכרוד ןעוועג זיא ןליײט-רעטעברַא עסיורג ןשיווצ

 -ַאב , סָאװ עקיירעכַאמ "רעוויסערגָארּפ , רעיינ ַא רַאפ טינ ןוא ײטרַאּפ רעקיד

 ,5 ווָא .פ .א רעד ןופ גנֹוזָאל יד) "טנייפ יד טפָארטשַאב ןוא טניירפ יד טניול

 ,(טפַאשרעריפ
 ןופ רעײטשרָאפ ןעמוקעג ןענייז דנַאלװילק ןיא ץנערעפנָאק רעד ֹוצ

 ןענייז סע .רעטעברַא עטריזינַאנרָא ןָאילימ ייווצ ןטערטרַאפ סָאװ סנָאינוי
 -טימ ןָאילימ ַא טימ סעיצַאזינַאגרָא-רעמרַאפ ןופ רעייטשרָאפ ןעמוקענ ךיוא
 -ערָאה יד ןופ טערטסיױרַא ןשיטילַאּפ ןטשרע םעד רַאפ חכ רעפיורג ַא ,רעדילג

 .ףרָאד ןוא טָאטש ןופ סעקינשַאּפ

 ,ןפרָאװעגכרוד ײטרַאּפ רָאביײל ,טזָאלעגוצ טינ ןטסינומָאק

 עבעלטע טימ טנרָאװַאב ךיז ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד
 יד ןרילָארטנָאק וצ ל?ייפ ןוא קנער םעד ןזָאלרעד וצ טינ ,ןגוצ עשינעטַארטס

 | .ײטרַאּפ-רָאבייל יד ןדנירג ןוא ץנערעפנָאק
 זיא טכַאמ עצנַאנ יד זַא ,ןעמיטש לָאצ יד טלייטעגנייא ױזַא ןבָאה ייז

 ןופ רעייטשרָאפ יד .רעריפ-ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טנעה יד ןיא ןבילבעג
 .העד רעּפַאנק א רָאנ ייב ןבילבעג ןענייז סנָאינוי עלַאקָאל יד

 רעד ןופ ןטַאנעלעד יד ןוָאלוצ טינ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,סגטייווצ
 ייז ןבָאה ,סנטירד .גיל סרעקריִאװ גנָאי רעד ןופ ןוא ײטרַאּפ סרעקריָאװ
 ןבָאה ןוא טונימ רעטצעל רעד זיב ײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןופ ענַארפ יד ןגיױצרַאפ
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 סָאד .82 ןנענ ןעמיטש 64 ןופ טייהרעמ רעניילק ַא טימ ןפרָאוװעגכרוד סע

 ײטרַאּפ סרעקריָאװ יד ןזָאלוצ ןופ עגַארפ רעד טימ ןָאטעג ייז ןבָאה עבלעז

 ןענַאװ זיב טכירַאב םעד ןגיוצרַאפ טָאה עטימָאק-לעשנעדערק יד ,ןטַאגעלעד

 ןטַארקָארויב יד .ןישַאמ רעייז טיירגענוצ טוג ןבָאה ןטַארקָארויב-ןָאינוי יד

 -ֵנָא ייז טעוװ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןטסינומָאק יד טימ זַא ,טסואווענ ןבָאה

 .ײטרַאּפ-רָאבייל יד ןפראוואוצכרוד רערעווש ליפ ןעמוק

 סָאװ סעיצולָאזער ןופ טייקיטשינ יד טרירטסנַאמעד טָאה ץנערעפנָאק יד

 ךס ַא .ןרָאּפנעמַאזוצ ףיוא ןעמענוצנָא ןעננואווצעג ןענייז ןטַארקָארויב-ןָאינוי

 -רָאבייל א ןציטש וצ טָאדנַאמ ַא טאהעג ןבָאה עכלעוו ןטַאנעלעד-ןָאינוי

 ןופ גנודנירג יד ןרעטש וצ רעריפ-דוהרעדָארב יד ןפלָאהענ ןבָאה ,יײטרַאּפ

 יד ןופ םאנסיוא רעד טימ ,רעריפ-ןָאינוי "עויסערנָארּפ , יד .ײטרַאּפ רעד

 .טייקיזָאלנייבנקור רעייז טרירטסנַאמעד ךיוא ןבָאה ,ָאנַאקיש ןופ עכעלטע

 ,לעטשנָא ןַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא ײטרַאּפ-רָאביײל ַא רַאפ טערטסיױרַא רעייז

 עכעלדירפ ןטלַאהנָא זא ןזיוועג טָאה ,רעדיוו ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 ערַאטנעמעלע יד יו רעקינָאװ ריא ייב זיא רעריפ-ןָאינוי יד טימ ןעגנואיצַאב

 ןבעל , ןופ קיטילָאּפ יד .ןסולשַאב ענענייא עריא ןוא ןפערעטניא-רעטעברַא

 טָאה ןטַארקָארויב-ןָאינוי ערענַאיצקַאער ןוא עוויטַאװרעסנָאק טימ "ןדירפ ןיא

 ןגעג טַאררַאפ ןרעסערג ַא וצ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןבירטעג רעטעּפש

 .ײטרַאּפ רָאבייל-רעמראפ ַא רַאֿפ גנונעװַאב רעד

 יד ,ּפַאלק ַא ןגָארקעג טָאה ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ַא ראפ גנונעװַאב יד

 טינ זיא ננונעוואב יד רעבָא .ניז ַא ןטלַאהענּפָא ןבָאה סנעשיטילָאּפ-ןָאינוי

 רָאבייל-רעמראפ רעטשרע רעד ןופ רעדנירנ יד ןופ לייט ַא ,ןרָאװעג טעטיוטעגנ

 ָאנאקיש רעד ןופ קָאב ןוא סלעקָאנ דרַאוװדע ,קירטעּפציפ ןַאשזד ,יײטרַאּפ

 -ווילק ןיא ץנערעפנָאק רעד ןופ ןטָארטעגסיױרַא ןענייז רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ

 -נעמַאווצ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןפוררַאפ ןבָאה ןוא ןסולשַאב עריא טמַאדרַאפ ,דנַאל

 -רעמרַאפ ןוא רעטעברַא עלַא .ָאנַאקיש ןיא ,1923 ,ילוי ןטירד םעד רָאפ

 -נייא ןענייז ײטרַאּפ רעד ןופ ננודנירנ רעד רַאפ ןענייז סָאװ סעיצַאזינַאנרַא

 .טנכערעגניירַא ײטרַאּפ סרעקריָאוו יד ,ןרָאװענ ןדַאלעג

 טָאה סָאו יײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,שיטסירעטקארַאכ זיא סע
 - רָאבײל-רעמרַאפ רעדָא -רָאביײל ַא ןדנירנ ןפלעה וצ סולשַאב ןטסעפ ַא טָאהעג
 יד .ָאנַאקיש ןיא רָאפנעמאזוצ םוצ גנודַאלנייא יד טנַאזטנַא טָאה ,ײטרַאּפ
 ןיא ײטרַאּפ סרעקריָאװ יד סָאװ ןרָאװעג ןלעפעגנ טינ קרַאטש זיא סטיווקליה

 ןטלַאהעג ךיז סטיווקליה יד ןבָאה ,סנטייווצ .ָאנַאקיש זיא ןרָאװענ !דַאלעגנייא
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 ןיא ןלעװ עכלעוו ,רעריפ-ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ יד ןופ עֶלָאּפ רעד ייב קרַאטש

 ,טייהנזעווּפָא רעייז טימ ןענייש ָאגַאקיש
 -ָאזער עקיטכערטרעדינ יד ןענעכייצרַאפ וצ קיטיונ זיא גנַאג ןייא ןיא

 רַאפ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןגָארטעגניירַא ןבָאה סטיווקליה יד סָאװ ,עיצול
 סָאװירָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,דנַאלוװילק ןיא עיצקַא רעשיטילָאּפ רעויסערגָארּפ
 -מיולרַאפ עשירָאטַאקָאװָארּפ יד ןנענ טשרמולכ קידנטערטסױרַא .ןבירשַאב

 -ירעמַא-טינ זיא ײטרַאּפ סרעקריאװ יד זַא ןטַארקָארויב-ןָאינוי יד ןופ ןעגנוד
 זיא סָאד) סוויטקעטעד עטַאווירּפ ןוא ןענָאיּפש ןופ טריפעג טרעוו ןוא שינַאק
 ןוא סדוהרעדָארבי-ןַאב יד ןופ רעיָאל ַא ,גניטיק דרַאװדע ןופ עדער יד ןעוועג

 --עטסדנַארב טָאה ,(ָאדַארָאלָאק ןופ ןַאמסערגנָאק "רעוויסערגָארּפ , רעטעּפש
 טנעיילעג ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רַאטערקעס רעלַאנָאיצַאנ ,רעט

 : ףוס םעד רעביא ןבעג רימ רעכלעוו ןופ ,ננורעלקרעד עקידנגלָאפ יד

 ןזיוועג טָאה גנורַאפרעד יד זַא ,רעבָא טביולג ייטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ,

 רוא טקיטכערַאב ויטרַאּפ סרעקריָאו רעד ןופ קיטקַאט עקידנרעטשצ יד זַא

 סרעקריָאװ יד סָאװ טקַאפ רעד זַא ,רעטייוו טביולג ייטרַאּפ יד .גנוסילשסיוא

 ןופ ןטסנוג וצ עיטַארקָאמעד ןופ ןּפיצנירּפ יד ןזיוועגקירוצ טָאה ייטרַאּפ

 -נָאק רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד ןגעג טלעטשעג ךיז טימרעד וז טָאה רוטַאטקיד

 ,ןייפ ןעטיינ) ?.טפַאשרעטערטרַאֿפ וצ טקיטכערַאב םונ זיא ןוא ץנערעפ
 (,405 טייז ,ןצײטרַאּפ-רָאבייל ןוא -רמרַאפ

 עקינעי יד זַא ,טרעלקרעד ןְפָא טימרעד טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 וצ ןרעוו טזָאלעגוצ טינ ןרָאט רוטַאטקיד רעשירָאטעלַארּפ רַאפ ןענייז סָאװ
 טייסילייה רעד ןיא ןביולנ סָאװ ,סנניטיק יד .טפנוקנעמַאזוצ-רעטעברַא ןייק
 -פיה יד רַאפ םיפתוש עטונ ןענייז ,עיצוטיטסנָאק רעשינַאקירעמַא רעד ןופ
 יד ןריפוצנייא ןבערטש סָאװ ןטסינומָאק יד טינ רעבָא ,סרענרעב ןוא סטיווק
 ,טירעיוּפ עמערָא ןוא רעטעברַא יד ןופ טפַאשרעה

 ;רעריפ .ל װָא .פ .ט ָאגָאקיש יד טעשַארטס סרעּפמַאג

 טעוװעשזַאטַאבַאס גנוגעװַאב

 ןטסינומָאק ןופ ?ייטנָא ןטימ ןָאשנעװנָאק רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ ףור רעד
 יד ,רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד ןשיווצ ןרָאצ ןקידלַאװג ַא ןפורענפױרַא טָאה
 א ."עטימָאק רע48, רעד ןופ ןלַארעביל יד ןוא ןטַארקָארויב .7 ווא .פ .א

 ןופ רעריפ יד .ןטייז עלַא ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עקַאטַא עטרירטנעצנָאק
 -סיוא עכלעזא ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ ןענייז ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד
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 טנעדיזערּפ ,ןיבָאט ןוא סרעּפמָאנ יו םזילַאטיּפַאק ןופ רעניד ענעכָארּפשעג

 רעמייהעג ַא ןוא עינַאּפמַאק ענעּפָא ןַא .ןָאינוי (רעביירט) רעטסמיט רעד ןופ

 "וצ םעד ןטיוט וצ ןרָאװעג טדנעוװעגנָא טיירב ןענייז ןעלטימ עדייב .,קורד

 טקורדעג טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג יד .ָאנַאקיש ןיא רָאפנעמַאז

 יד .ָאגַאקיש ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ קעווצ םעד ןגעוו ןעגנודמיולרַאפ

 טינ ןלַאקָאל ערעייז טנרָאװעג ןבָאה סנָאינוי יד ןופ רעריפ ערענָאיצקַאער

 יטוג ןייז טימ ןילַא סרעּפמָאנ .רָאפנעמַאזוצ םעד ןיא ןעמענוצלייטנָא

 -ַארטסעג ןוא קורד ןקרַאטש ַא טביאעגסיוא טָאה קיטקַאט-ןישַאמ רעטנאקַאב

 בוא ,ןעננוסילשסיוא טימ ןָאשיירעדעּפ רעגַאקיש רעד ןופ רעריפ יד טעש

 קורד רעד .ןטסינומָאק יד טימ ןעמַאזוצ ךָאנ ןוא ײטרַאּפ ַא ןדנירג ןלעוו ייז

 .רעוט-ןָאינוי עויסערנָארּפ יד ףיוא טקריוועג ןבָאה סעקנושַארטס יד ןוא

 .ןעלקַאװ ןעמונעג ךיז ןבָאה קאב ןוא סלעקָאנ דרַאװדע ,קירטעּפציּפ ןַאשזד

 "רעטנוא ןיוש זיא ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ רעיינ רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד

 ןבָאה ײטרַאּפ סרעקריָאװ יד ןוא לייפ ןוא קנער רעד שטָאכ ,ןרָאװעג ןסירעג

 .ןופרעד טסואוועג טינ ךָאנ

 "רעד ןענייז גיל לַאנָאשייקוידע ןָאינוי-דיירט יד ןוא ײטרַאּפ סרעקריִאװ יד

 ווירב רעטנזיוט טקישעצ טָאה גיל יד .עיצַאטיגַא רעד טימ ןעננַאגעגנָא לייוו

 ױןסַאמ ַא טקעװעגפיוא טָאה ןוא ,9 ווָא .פ .א רעד ןופ ןלַאקַאל עלַא וצ

 .ײטרַאּפ רָאבײל-רעמרַאפ רעטכע ןַא רַאפ טנעמיטנעס

 -ַארטס יד ןוא טָאברַאפ רעד רעבָא ,ןעמוקעגרָאּפ זיא רָאּפנעמַאזוצ רעד

 ןופ ןוא .ל וָא .פ .א רעד ןופ רעריפדןָאינוי עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעקנוש

 סנַאינוי עסיורג ןייק .גנוקריוו ַא טָאהעג ןבָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד

 עלַאקָאל לֶאצ עשּפיה ַא ןעוועג ןענייז סע .ןטָארטרַאפ ןעוועג טינ ןענייז

 ײטרַאּפ סרעקריָאװ יד ,ןטפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ עשיטָאטש עכעלטע ,סנָאינוי

 ןקָארשרעד טינ ךיז ןבָאה סָאװ סעיצַאזינַאגרָא-רעמרַאפ ץוט רעבלַאה ַא ןוא

 רעפלעהסיורַא ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ טסנעּפשעג ןטיור םעד רַאפ

 ירַאפ טָאה רָאּפנעמַאזוצ רעד .ןביוהעגפיוא ןבָאה סַאלק-רעטעברַא םעד ןיא

 בייהנא עמַאס ןופ .רעטעברַא עטריזינַאגרָא טנזיוט טרעדנוה עכעלטע ןטָארט

 רעטרע יד ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא

 ןופ ײטרַאּפ רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנודנירג רעקידלַאב ַא רַאֿפ סיואכרוד ןענייז

 ןוא קנער יד סָאװ סנױזַא טריסַאּפ טָאה ָאד רעבָא .רעמרַאפ ןוא רעטעברַא

 ןָאשיירעדעּפ ָאגַאקיש רעד ןופ רעריפ יד .טסואוועג טינ ןבָאה ןטַאנעלעד ?ייפ

 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,סעקנושַארטס סעסרעּפמָאנ ןופ ןקָארשעגנָא ,רָאבייל ווָא
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 ןבָאה ןיילַא ייז סָאװ גנונעװַאב יד ןסיירפיוא ןוא קירוצ טירש ַא ןכַאמ
 .ןביוהעגנָא

 ןכָאװ ייווצ םימ זַא ,טלייצרעד םעדכָאנ טָאה נרעבנעטור .ע סלרַאשט רכבח
 ןיא עטימָאק א טקישעג ײטרַאּפ סרעקרָאװ יד טָאה רָאפנעמַאזוצ םעד רַאפ
 עטימָאס יד ,רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ ןַאלּפ םעד ןגעוו ךיז ןדיירוצכרוד ָאנאקיש
 -רעמרַאפ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ גנוקידנעטשרַאפ וצ ןעמוקעג זיא
 ןבלַאה ַא םורַא ןטערטרַאפ טעוװ רָאפנעמַאזוצ רעד ביוא זַא ,ײטרַאּפ רָאבייל

 רָאביײל-רעמרַאפ עוויטַארעדעפ ַא ןרעוו ןפַאשַאב דלַאב לָאז רעדילגטימ ןָאילימ
 ןקניל םעד טלעטשעגרָאפ ךעלריטַאנ טלָאװ יײטרַאּפ סרעקריָאװ יד .ייטרַאפ
 .ײטרַאּפ רעוויטַארעדעּפ רעיינ רעד ןיא ל?נילפ

 לָאֿפ .טס ןיא רָאּפנעמַאוצ רעד ; רעטנוא ךיז ןביג עטיסערגָארּפ

 רעד ןיא ןכָארבעג רעבָא ןבָאה טניירפ ערעייז ןוא סלעקָאנ ,קירטעפציפ

 ןבָאה ייז .יײטרַאּפ סרעקריָאװ רעד טימ גננקידנעטשרַאפ יד טונימ רעטצעל
 טעטכירַאב טָאה עטימָאק-עיצַאזינַאנרָא יד ןעוו .ןסרעּפמָאנ ןבענעגרעטנוא ךיז
 -רעד קירטעּפציפ טָאה ,יײטרַאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעיינ רעד ןופ גנודנירג רעד רַאפ
 טָאה קירטעּפציפ ,קירוצ ךיז ןעיצ ייז זַא טניירפ ענייז ןוא ךיז רַאפ טרעלק
 ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא רָאּפנעמַאזוצ םעד ןזָאלרַאפ וצ ןטאגעלעד יד ןטארעג
 ,ןטסינומָאק יד ןופ גנוקילײטַאב רעד ןָא ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ןייז

 800 טימ .טאררַאפ ַאזַא ףיוא ןעוועג טכַארבעגפיוא ןענייז ןטַאגעלעד יד
 ןוא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןביילברַאפ וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ןעמיטש 40 ןגעג
 .ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ גנודנירג רעד טימ ןייגנָא

 רעבָא ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ײטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ דעטיירעדעפ יד
 םַארגָארּפ יד ,ןבָאה טפרַאדענ ןוא טנעקעג טלָאװ יז סָאװ עזַאב-ןסַאמ רעד ןָא
 -טעברַא ןקידנוטש-טכא םעד ןעמונעגנניירַא טָאה ןעננורעדָאפ עקידלַאב רַאפ
 -ניק ןופ גנופַאשּפָא ,ןיול-םומינימ ,סעירטסודניא ןופ גנוריזילַאנָאיצַאנ ,גָאט
 רעקירָאי-ףניפ ַא ,ןדָאב םעד ףיוא םזירָאלדנעל ןופ גנופַאשּפָא ,טעברַא-רעד

 .ךָאנ ןוא רעמרַאפ יד ןופ תובוח יד רַאפ םוירָאטַארָאמ
 תוחוכ ערענָאיצקַאער עלַא ןענייז ,ןטרַאוװרעד וצ ןעוועג זיא סע יװ

 -ךֶא רעשיטסיוועשלָאב ַא רַאפ ןעירשרַאפ ריא ןוא ײטרַאּפ עיינ יד ןלַאפַאב

 עיצולָאװער ַא ןפורוצסיורַא קעווצ ןטימ עװקסָאמ ןופ ןפַאשַאב עיצַאזינַאג
 | .ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא

 -ַאיציניא יד ןעמונעג ןבָאה סָאװ ָאנַאקיש ןופ עוויפערגָארּפ עבלעז יד
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 עבלעז יד טימ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ,ילוי ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד רַאפ עוויט

 וצ ךיז ןבעגרעטנוא רעייז ןטלַאהַאב ןוא ןקיטכערַאב וצ ןעננודמיױלרַאפ

 ערעייז ןעגנואווצעג ןבָאה סנָאינוי יד ןופ רעריפ עלַאנָאיצַאנ יד .ןסרעּפמָאג

 .עיצַאזינַאגרָא "רעשיטסיװעשלָאב , רעד טימ ןָאט וצ ןבָאה וצ טינ ןלַאקַאֿל

 סָאװ ךַאז ַא ,לגילפ ןקניל םעד ןופ ײטרַאּפ ַא ןרָאװעג זיא רעטיירעדעפ יד

 | .עבַאגפיוא ריא ןעוועג טינ זיא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ גנוגעוַאב עצנַאג יד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ערעטצניפ יד ןופ ןרָאװעג ןבארגעגרעטנוא זיא ןטייקכעלנעמ ליפ ױזַא טימ

 ומָאק יד .טניירפ עשיטסילַאיצַאס ערעייז ןוא .9 ווא .פ .א רעד ןיא תּוחֹוכ

 -רעמרַאפ ַא :ננוזָאל רעד רַאפ ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ןטסינ

 ףיוא ליפוצ ןקירד וצ טינ טיהעג ךיז ןבָאה ייז ךיוא רעבָא ,ײטרַאּפ רָאביײל

 לייוו ,ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ דעטיירעדעפ רעד ןיא גנוסילשנָא רעקידלַאב ַא

 -רָאביײל עקיטרָא ליפ ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ ןעגנערב טנעקעג טלָאװ סָאד

 .ןליישסיוא ןיא ןטלַאהעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ןעיײטרַאּפ

 יד .ףליה ןעמוקעגרעטנוא זיא ָאד רעבָא ,עמילש ַא ןעוועג זיא ענַאל יד

 זיא סָאװ ,דנַאל ןיא עטסקרַאטש יד ,ַאטָאסענימ ןיא ײטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ

 םוצ ןעמוקעג זיא ,ַאטָאסענימ ןופ ןצענערג יד וצ ןעוועג טקנערשַאב רעירפ

 "רעמרַאפ ַאטָאסענימ יד .טייקידנעווטיונ ַא זיא ײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ ַא זַא סולש

 עלַא ןופ ןָאשנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ ַא ןפור וצ ןסָאלשַאב טָאה ײטרַאּפ רָאבייל

 "טסבלעז רַאפ ןענייז סָאװ סעיצַאזינַאגרָא עֶלַא ןופ ןוא ןעײטרַאּפ עקיטרָא

 טפרַאדַאב ךיוא טָאה רָאּפנעמַאזוצ רעד ,עיצקַא רעשיטילָאּפ רעקידנעטש

 -נעמַאזוצ רעד .ןלַאוװטנעדיזערּפ עקידנעמוק יד רַאפ רענעלּפ יד ןטעבראסיוא

 .1924 ,ינוי ןט17 םעד ,ַאטָאסענימ ,לָאּפ .טס ןיא ןרָאװעג ןפוררַאפ זיא רָאפ

 ,עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ַא ןעוועג זיא ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ַאטָאסענימ יד

 עכעלטע ,ןָאטגנישַאװ ןיא טַאנעס ןיא דילנטימ ַא ןריא טלייוװרעד טָאה סָאװ

 .רוטַאלסיגעל-טַאטש רעד ןיא רעדילנטימ לָאצ ערעסערג ַא ןוא טיילסערגנָאק

 ףור ריא ןוא טַאטש םעד ןיא רָאטקַאפ רעשיטילַאּפ ַא ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד

 רעלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ גנונעװַאב רעד ןיא ןבעל קנופ םעיינ ַא ןזָאלבעגניירַא טָאה

 ךיז טָאה ײטרַאּפ רָאביײל דעטיירעדעפ יד .רעמרַאפ ןוא רעטעברַא ןופ ײטרַאּפ

 רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ גנוטיירגוצ רעד ןיא גנורעטסייגַאב טימ ןפרָאװעגניירַא

 ,לָאּפ .טס ןיא

 גנוריזינַאגרָא יד ןזָאלוצ ןוא קידייל ןייטש טנעקעג טינ ןבָאה רענגעג יד

 ןיא עזַאב רעטיירב ַא טימ רעטעברַא ןוא רעמרַאפ ןופ ײטרַאּפ-ןסַאמ ַא ןֹופ

 -נֶא ןַא ןעמענרַאפ ןלעוו ןטסינומַאק יד רעכלעוו ןיא ײטרַאּפ ַא ,ַאטָאסענימ
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 ידיטא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ייז רַאפ רַאפעג יד ,ץַאלּפ םענעעזעג

 ײטרַאּפ עיינ יד .סיורג ןעוועג זיא יײטרַאּפ ַאזַא רַאפ ןסַאמ יד ןשיווצ גנומיטש

 .-רעטייוו רעד רַאפ טנעמורטסניא רעד ןרעוו וצ ןטייקכעלגעמ עֶלַא טָאהעג טָאה

 -ַאב טָאה ןעמ .רעמרַאפ ןוא רעטעברַא יד ןופ גנוכַאװרעד רעשיטילָאּפ רעקיד
 טָאה יז רעדייא ײטרַאּפ יד ןטיוט וצ ןעלטימ עקידלַאב ןעמעננָא טפרַאד

 .ןקיטסעפַאב וצ ךיז טייהנגעלעג א

 עיבקַא רעשיטילָאּפ רעטיסערגָארּפ רַאּפ ץנערעפנָאק עיינ

 ,עיצקַא רעשיטילָאּפ רעוויסערגָארּפ רַאפ ץנערעפנָאק יד טָאה לָאמַאטימ

 ןלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ ףור ַא טזָאלעגסױרַא ,טיוט ?טרעפדיירד ןעוועג זיא סָאװ

 וצ ןעוװועג זיא קעוװוצ רעד .,ָאנאקיש ןיא ילוי ןטרעפ םעד טפנוקנעמַאזוצ

 א .עינַאּפמַאקאװ שטנעדיזערּפ רעקידנעמוק רעד רַאפ רענעלּפ ןריטוקיד

 םעד ןציטש וצ גנונעװַאב ַא טיירגעגוצ טָאה ןלַארעביל סָאלק-לטימ עּפורג

 -טנעדיזערּפ ןטירד ַא רַאפ ןיסנָאקסיװ ןופ טעלָאפַאל טרעבָאר רָאטַאנעס

 -לטימ םעד ןופ רעייטשרָאפ רעשיּפיט רעד ןעוועג זיא טעלָאפַאל .טַאדידנַאק

 טיובעגסיוא טָאה רע .ףרָאד ןיא רעמרַאפ עכייר יד ןופ ןוא טָאטש ןיא סָאלק

 טַאטש םעד ןטלַאהעג טָאה ןוא ןיסנָאקסיװ ןיא ןישַאמ עשיטילָאּפ עקרַאטש ַא

 רעשיטילָאּפ ןוא עיגרענע ךס ַא טימ שטנעמ רעוויסערגַא ןַא .ענעשעק ןייז ןיא

 -קורטסנָאפ , ןֹופ ןובירט םעד רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב רע זיא ,טײקמַאזניוב
 זיא טעלָאפַאל סָאװ טקַאפ רעד .דנַאל ןיא םזילַארעביל ןקידנפמעק ,"ןוויט
 טמיטשעג ןבָאה סָאװ ןרָאטַאנעס "עקיליווזייב , ףלעווצ יד ןופ רענייא ןעוועג
 שזיטסערּפ ךס א ןבעגעגוצ םיא טָאה ,גירק ןיא טערטניירַא סעקירעמַא ןגעג
 קידנקערש ןיילַא טָאה סָאװ ץנעגילעטניא סָאלק-לטימ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא
 | .ןגָאװ-המחלמ םעד ןּפוטש ןפלָאהעגוצ

 ןָאטעג טינרָאג טעלָאפַאל טָאה ערעירַאק רעשיטילָאּפ רעצנַאג ןייז ןיא
 . ןבָאה סָאװ ןצעזעג ןגעג טלעטשעג טינ וליפַא ךיז טָאה רע .רעטעברַא יד רַאפ
 ,טנַאקירבַאפ םעניילק םעד ,סַאלק-?טימ םעד רַאפ רעבָא ,רעטעברַא יד טקירדעג
 רע טָאה רעמרַאפ ןכייר םעד ןוא רחוס םעד ,ריקנַאב ןקידלטעטשניילק םעד
 רעד .זָאלטכורפ ןצנַאגניא שטָאכ ,טײקטרַאּפשעגנייא סיורג טימ טפמעקעג
 טָאה לַאטיּפַאק-סיורג ,רעטסַארַאכ ןשיטָאכיק-ןָאד ַא ןופ ןעוועג זיא ףמַאק
 ןטלַאהעג טָאה עילימַאפ-טעלָאפַאל יד ןעוו ןיסנָאקסיװ ןיא טגיילרעד טינרָאג
 ןטסילַאטיּפַאק יד םיא ןבָאה ביל .טנעה עריא ןיא גנוריגער ןופ סעצייל יד
 -נייֵלַא רעייז ןוא ןטיּפָארּפ ערעייז ןעמַאצ וצ רענעלּפ ענייז בילוצ טָאהעג טינ
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 ןעוועג ןענייז ייז .םיא רַאפ טינ ךיוא ךיז ייז ןבָאה ןקָארשעג .טפַאשרעה|
 זיא רע ,רענָאיצולָאװער 8 ןייז וצ ןופ טייוו זיא טעלָאפַאל טרעבָאר זַא ,רעכיז
 .ייז ןופ רעקינייוו טינ םוטנגײא:טַאוירּפ רַאפ

 ןבָאה ץנערעפנָאק רעדנַאלווילק יד ןפורַאבנייא ןבָאה סָאװ ןלארעביל יד

 רוטַאדידנַאק סטעלָאפַאל ןלעטשוצסיורא ןעניז ןיא טָאהעג ביֹוהנֶא עמַאס ןופ
 ןזָאה ייווצ ןטיוט ייז ןלעװ טימרעד .ייטרַאּפ רענענייא ןַא ןֶא טנעדיזערּפ רַאפ
 ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ רעלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ גנונעװַאב יד ,סָאש ןייא טימ

 ; טגָאמרַאפ טעלָאפַאל סָאװ שזיטסערּפ ןסיורג םעד ןופ ןרעוו ןצלָאמשעצ טעוו
 ןשיטילָאּפ ַא וצ גנַארד ַא ןליפ סָאװ ,ןסַאמ יד ןלעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רעד ןיא גנומיטש רעייז ןופ גנַאגסיוא ןַא ןגירק ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג ףמַאק

 ,ןטעלָאפַאל םורָא עינַאּפמַאק-טנעדיזערּפ

 ; רָאּפנעמַאזצ לָאּפ .טס טריקַאטַא טעלָאּפַאל

 סַארגָארּפ ענעגייא ןייז טריטקיד

 ןיא ,טנפעעג ךיז טָאה לָאּפ .טס ןיא רָאפנעמַאזוצ רעד רעדייא ךָאנ
 -רעמרַאפ יד ןטלַאהוצּפָא ,לַאפנָא ןפרַאש ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא טעלָאפַא?

 .םיא ןיא ךיז ןקילײטַאב ןופ סעיצַאזינַאנרָא
 ןייז טעו רע זַא גנוטרַאװרעד עניײמעגלַא יד ןוא עקַאטַא סטעלָאפַאל

 טָאה --- טכירעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא --- ײטרַאּפ רעטירד ַא ןופ טַאדידנַאק ַא
 טפַאשרעטערטרַאפ יד ,לָאּפ ,טס ןיא רָאּפנעמַאזוצ םעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז
 טָאה רַאפרעד .טעטרַאװרעד רעירפ טָאה ןעמ יו סיורג ױזַא ןעוועג טינ זיא

 רעד טימ ןייגוצנָא טײקנסָאלשטנַא ןוא גנורעטסייגַאב ךס ַא טשרעהעג ןטרָאד !

 "ןילק ןיא ץנערעפנָאק יד רעבָא .יײטרַאּפ עיינ יד ןריזינַאנרַא ןופ טעברַא
 : ןגַָארפ עלַאנידרַאק ייווצ רָאפנעמַאזוצ םעד רַאפ טקורענפױרַא טָאה דנַאל
 -ַאב יד ,סנטייווצ ; ץנערעפנָאק רעוויסערגָארּפ רעד וצ גנואיצַאב יד ,סנטשרע

 .רוטַאדידנַאק סטעלָאפַאל וצ גנואיצ

 סולפנייא ןַא טאהעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטַאּפמיס ערעייז ןוא ןטסינומָאק יד
 : גנוזייל עקידנגלָאפ יד ןנָאלשענרַאפ ןבָאה ,ןטַאנעלעד טייהרעמ רעד ףיוא

 וצ ןטַאנעלעד ןקיש לָאז ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ דעטיירעדעפ יד זַא ,סנטשרע

 -עג לָאז רוטַאדידנַאק סטעלָאפַאל ,סנטייווצ .דנַאלווילק ןיא ץנערעפנַאק רעד

 רעד ןופ טַאדידנַאק רעד ןייז טעװו רע ביוא ,טלָאמעד רָאנ ןרעוו טציטש
 ַא טימ ןייג וצ קימיטשנייא זיא רע ביוא טניימ סָאד ,ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ
 רעד רעטנוא עמרָאפטַאלּפ ןייז ןלעטש טעװ ןוא עיצַאזינַאגרָא רָאביײל-רעמרַאפ
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 רעטייוו ןבָאה ןטסינומָאק יד .יײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ רעד ןופ טכיזפיוא
 ןיא ןבילקעגסיוא טרעוו סָאװ טעטימַאק-װיטוקעזקע רעד זַא ,ןנָאלשעגרָאפ
 סנָאינוי עלַא ןופ גנוקינייארַאפ רעטיירב ַא רַאפ ןטעברַא שיגרענע לָאז לֶאּפ ,טס
 ,ײטרַאּפ רעויטַארעדעּפ ןייא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשיטילָאּפ ןוא

 יד ןופ ןובשח ןשיטילָאּפ ןרָאלק ַא ןבעגענּפָא ךיז ןבָאה ןטסינומָאק יד
 ןטסינומָאק יד .טלעטשעג ךיז טָאה דנַאלוװילק ןיא ץנערעפנָאק יד סָאװ ןליצ
 ןשיטילָאּפ סטעלָאפַאל ןגעוו סעיזוליא עטסעדנימ יד טגָאמרַאפ טינ ךיוא ןבָאה

 וצ ךוזראפ ַא ןופ טייקכעלנעמ א ןגעוו טלדנַאהעג רעבָא ךיז טָאה ָאד .,םינּפ

 ,ליצ ןשיטילָאּפ ןקיטכיו ַא רַאפ סעקינשַאּפערָאה ןפַאמ עסיורג ןקינייארַאפ
 יד .ננולקיוטנַא ןוא גנוכַאוװפיוא עשיטילָאּפ רעייז ןביירט רעטייוו טעוװ סָאװ
 טירש ןייק ןעמענוצנא טינ קיטביזרָאפ ןעוועג רעבירעד ןענייז ןטסינומַאק
 ,ייטרַאּפ רָאביײל-רעמראפ א ראפ גנונעװַאב עגנוי יד ןטלַאּפש לָאז סָאװ

 רעוװויסערגָארּפ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו יד רעבָא
 -רעמרַאפ דעטיירעדעפ רעד טימ טייקינייא ןייק טלָאװעג טינ ןבָאה ץנערעפנָאק
 ײמרַאּפ רָאבײל-רעמרַאפ ןייק טלָאװעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,ײטרַאּפ רָאבייל

 הנחמ רענעפָאלעגפיונוצ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ץנערעפנָאק עצנַאנ יד ,ללכב
 ; סנעשיטילַאּפ עשיטסילַאיצַאס ןוא ןלַארעביל סַאלק-לטימ ,רעריפדןָאינוי

 .קעווצ רעדנוזַאב ַא טימ ץנערעפנָאק רעד וצ ןעמוקעג זיא עּפורג עדעי
 -ןביוא ,דנַאליװלק ןיא ןעוועג דנזעוונָא ןענייז ןטַאגעלעד טרעדנוח סקעז

 -ענרַאפ ןבָאה עקידנזעוונָא יד ןעוו סרעדנוזַאב ,גלָאפרעד רעסיורג ַא ףיוא
 ןופ רעריפ יד יוװ סעּפורג עטרעדנוזעגּפָא-שיטילָאּפ עכלעזַא ךיז טימ טלעטש
 ,טיווקליה ןוא 748 ןופ עטימָאק , רעד ןופ סרעיִאל עלַארעביל ,סנָאינוידןַאב
 ןופ רָאיעמ רעקיטציא ,ַאידרַאװגדַאל ןעוועג ךיוא זיא עטקילײטַאב יד ןשיווצ
 -טּפיוה ןייק ןופ טקיניײארַאפ ןעוועג טינ ןענייז סעּפורג עלַא יד ..קרָאי וינ
 ןרָאװעג ןסָאשעצ סואימ ױזַא גנוגעװַאב-טעלָאפַאל יד זיא רעבירעד ,עיידיא
 .רעבמעווָאנ ןיא ןלַאװ יד ךָאנ ךיילג

 / טינ ןענייז ייטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ דעטיירעדעפ רעד ןופ ןטַאנעלעד יד
 -ער יד טימ ןעמַאזוצ טמיטשענ ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד .ןרָאװעג טזָאלעגוצ
 טקַאפ רעד ,ןזָאלוצ ןגענ סדוהרעדָארב-ןַאב יד ןופ סנעשיטילַאּפ ערענָאיצקַא
 ןעוועג זיא ַאטָאסענימ ןופ רעוט-רָאבייל רעטנאקַאב ַא ,ינַאהַאמ םַאיליװ סָאװ
 -נָאק יד טָאה רַאפרעד .גנורעדנע ןייק טכַאמעג טינ טָאה ,טַאגעלעדיטּפיוה רעד
 עטכאמראפ טימ ןטעלָאפַאל ןופ סמערָא יד ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז ץנערעפ
 סָאד ,םיא וצ ןרָאװעג טזָאלעגרעביא זיא עמרָאפטַאלּפילַאװ יד ןליּפַא .ןגיוא
 אָקס רעד ,טנעדיזערּפ-סייװ רַאפ טַאדידנַאק םעד ןופ גנולייוורעד יד עבלעז
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 -ַאב יד ןריזינַאגרַא ןופ עגַארפ יד ,רעגערט רעגָאפ רעד זיא ןילש טָאדיד

 םעד ףיוא ןרָאװעג ?טנײלעגּפָא , זיא ײטרַאּפ עטירד יד ןפַאש ןוא גנוגעוו

 .רַאונַאי ןקידנעמוק

 ; ןעגנוגנידַאב ןָא ןטעלָאּפַאל ןֶא טמענ ייטרַאפ עשיטסילַאיצַאס
 ןצ טעקמַאב .ל ֹוָא .פ .א

 טינ טָאה רע זַא ,עיצַאנימָאנ רעד טימ רעכיז ױזַא ןעוועג זיא טעלָאפַאל

 ,ּפיליפ ,ןוז ןייז .ץנערעפנָאק רעד ףיוא ךיז ןזייוו וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג

 עשיטילַאּפ יד ןטַאט םעד רַאפ טנעיילעג טָאה ,לַארעביל רעסַאלב רעייז ַא
 ,סָאלק-לטימ םוצ ןרילעּפַא סָאװ ןזַארפ עניימענלַא טימ לופ ,עיצַארַאלקעד
 ,רעמראפ עכעלנעמראפ יד וצ ןוא םוטרעגריבניילק םוצ

 -מָאק יד ןכערב וצ , זיא עבַאנפיוא יד זַא ,טרעלקרעד טָאה טעלָאפַאל
 -ַאֹּפ םעד רעביא םעטסיס-עילָאּפָאנָאמ רעטַאוװירּפ רעד ןופ טכַאמ עטריניב
 טָאה טקנוּפ רעד .,"קלָאפ רענַאקירעמַא ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטיל

 יד ןופ טכַאמ יד ןכערב לָאז גנוריגער עלַארעדעּפ יד זַא ,טרעדָאפענ ךיוא

 יד סָאװ ּףמַאק-לימטניו רעטלַא רעד ןזיא סָאד .סעילָאּפָאנָאמ עטַאווירּפ

 טכעה עשיטסילַאטיּפַאק עסיורגנ יד ןגעג ןריפ שיפ עשיטסילַאטיּפַאק עניילק

 יד ןעוועג זיא גנורעדָאפ עטערקנָאק עקיצנייא יד .,ןייא ייז ןעננילש סָאװ
 ,ןענַאב יד ןוא טפַארק-רעפַאװ ,סעירטסודניא ייווצ זיולב ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ
 עכעלגעמרַאפ יד עכלעוו ןיא טפַאשטריוו רעד ןופ ןנייווצ עשימָאנָאקע ייווצ

 עקיליב) טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןענייז סַאלק-?טימ רעד ןוא רעמרַאפ
 .(ןזיירּפ-טכַארפ עקיליב ןוא טפַארק-ביירט עשירטקעלע

 טקַאפ םעד ייס -- ןעגנולשעגנייא ץלַא טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 ןעגנורעדָאפ עטסקיטכיוו יד ןגיוושרַאפ ןצנַאגניא טָאה עמרָאפטַאלּפ יד סָאװ
 זיא גנוגעװַאב עצנַאג יד סָאװ טקַאפ םעד ייס ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ
 טמיטשענוצ ךיוא ןבָאה ייז .טעלָאפַאל ,שטנעמ ןייא ןופ ךַאז יד ןרָאװעג

 ןיוש ןבָאה ייז שטָאכ ,ײטרַאּפ רעיינ רעד ןופ גנוריזינַאנרָא יד ןניײלוצּפָא
 סנעשיטילָאּפ יד ןעוו ,קרָאי וינ ןיא רעירפ גנורַאפרעד עקירעיורט ַא טַאהעג
 ץנערעפנָאק-טַאטש רעד ןופ ןסָאלשעגסיוא ייז ןבָאה סדוהרעדָארב-ןַאב יד ןופ
 לייט ַא ןענייז ןטסילַאיצַאס יד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טינ ,ינַאבלַא ןיא

 .גנוגעווַאב-עיצקַא רעויסערגָארּפ רעצנַאג רעד ןופ
 רעירפ רָאי ַא טימ ינַאבלָא ןיא ןטסילַאיצַאס יד ןופ גנוסילשסיוא יד

 יד .ןטַארקָארויב-ןָאינוי עּפמעט ןופ טקַא רעקילעפוצ ןייק ןעוועג טינ ןיא
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 -דוהרעדָארב יד ןופ ?ייטנָא ןצנַאג םוצ ?סילש םעד ןבעגעג טָאה גנוסילשסיוא
 רעוויסערגָארּפ רַאפ ץנערעפנָאק רעד ןיא רעריפ-ןָאינוי ערעדנַא יד ןוא רעריפ
 ןופ ןענרעל טלָאװעג טינ ןבָאה סטיווקליה יד רעבָא .עיצקַא רעשיטילָאּפ

 טּפעלשעגכָאנ ךיז ייז ןבָאה ןטסינוטרָאּפָא עזָאלגנונעפָאה יו ,גנורַאפרעד רעד
 .ןטַארקָארויב-ןָאינוי עכיוה יד

 רוטַאדידגַאט סודָאטעמ רַאפ טעברַאעג ןבָאה סדוחרעדַארברַאב

 ןבָאה גנולצולּפ סָאװ ,סע טמוק יװ ? טלדנַאהעג סע ךיז טָאה סָאװ ןגעוו

 ייוצ יד ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא ןבעל רעייז טכארברַאפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ

 -יטילָאּפ רעקידנעטשטסבלעז ןופ ןדער ןעמונעג ,ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק

 ? עיצקַא רעש
 -יטש ןבָאה רעריפ-דוהרעדַארב יד ;סָאװ ןופ טָא סע טָאה טמַאטשעג

 ,ודַאקעמ סביג םַאיליו ןופ רוטַאדידנַאק רעד רַאפ טעװענייּפמַאק טייהרעל

 יד ןוא סנוָאטס יד .לטעצ-לַאװ ןשיטַארקַאמעד םעד ףיוא ,םעדייא סנָאסליװ

 ַא ןדנירג וצ ןלַאפעגנייא טינ לָאמנייק זיא סדרַאּפעש יד ןוא סנַאסטרעבָאר

 -ער יד ןעוו ,המחלמ רעד ךָאנ זַא ,טרעלקרעד ןיֹוש ןבָאה רימ .ײטרַאּפ-רָאבייל
 ענַאל יד זיא ,סעינַאּפמָאק עטַאװירּפ יד וצ ןענַאב יד ןבענעגקירוצ טָאה גנוריג

 רעריפ-דוהרעדָארב יד ןבָאה ןפמעק ,רעגרע ליפ ןרָאװעג רעטעברַא-ןַאב יד ןופ

 -ַארקָאמעד רעד ןיא ךעלדיירד עשיטילַאּפ ךרוד טכוזעג ייז ןבָאה ,טלָאװעג טינ
 ןוא רעטעברַא יד ןופ סעיציזָאּפ ענערָאלרַאפ יד ןעניוועגקירוצ ײטרַאּפ רעשיט

 -רַאפ-ןַאב רעד ןעוועג זיא ודַאקעמ יו ױזַא .טכַאמ ענעגייא רעייז ןעועטַאר

 טייקידנעווטיוניהמחלמ .בילוצ טָאה רע ןוא גנוריגער רעד רעטנוא רעטלַאװ

 טָאה ןוא ןסַאמ יד ןשיווצ רעלוּפָאּפ ןעוועג רע זיא ,רעטעברַא יד ןבעגעגכַאנ

 יד .טניירפ-רעטעברַא ןוא לַארעביל א ןופ ןעמָאנ ַא טאהעג טסיזמוא ץנַאנ
 שינרענע ןבָאה ,ןטַארקָארויב-ןָאינוי ךָאנ ןופ טציטשעג ,רעריפ-דוהרעדָארב

 -נשרעה רעד רעבָא .טנעדיזערּפ רַאפ רוטַאדידנַאק סודַאקעמ רַאפ טעברַאעג
 5 ווֶָא .פ .א רעצנַאג רעד ןוא ייז לציּפש ַא ןָאטענּפָא טָאה סַאלק רעקיד

 ןופ ןשטנעמ ענעּפָא ןעוועג ןענייז ןטַאדידנַאק-טנעדיזערּפ עדייב .טּפַאשרעריפ

 ןייז טימ שזרילוק ןפָאלעג זיא טייז רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ .טירטס-לָאװ

 -- טייז רעשיטַארקַאמעד רעד ןופ ןוא רעכערבקיירטס ַא ןופ עיצַאטוּפער
 רַאפ .םורד ןופ ןַאמלטנעשזד ַא ןוא רעיאל ַא סנַאגרָאמ ,סיווייד .וו ןַאשזד
 ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד ,ּפַאלק רעקרַאטש ַא ןעוועג סָאד זיא רעריפדןָאינוי יד
 רַאפ טינ .,סערוװענַאמ עשיטילָאּפ רַאֿפ טייקכעלגעמ יד ןעמונענוצ ייז ייב
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 םוג ַא ןגָאז וצ ךעלגעמ ןעוועג זיא רעיִאל סנַאנרָאמ רַאפ טינ ןוא ןשזדילוק

 "רעד רעייז רַאפ ןטעברַא ןופ קידנדער טינ ןיוש ,רעטעברַא יד ןשיווצ טרָאװ

 ןשזדילוק רַאפ טעברַאעג ןטנעדיזערּפ-ןָאינוי ייר ַא ןבָאה ןגעווטסעדנופ .גנולייוו

 .ןסיווייד רַאֿפ ןוא

 יו הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טינ רעבירעד ןבָאה רעריפ-דוהרעדָארב יד

 רוטַאדידנַאק רעד ףיוא רעדילגטימ ערעייז ןופ ןעגנונעפָאה עֶלַא ןעגנעהוצנָא

 -רַא יד רַאפ םינ ,סעינַאּפמָאק-ןַאב יד טפמעקַאב טָאה סָאװ ,טעלָאפַאל ןופ

 -רַאפ ןוא סַאלק-לטימ ןייז ןופ ןסערעטניא יד בילוצ רָאנ ןסערעטניא-רעטעב

 .ייז רע טָאה טפמעקַאב רעבָא ,רעמרַאפ עכעלנעמ

 יד יװ טוג ױזַא טקנוּפ טסואווענ ןכַאז עלַא יד ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד

 טכַאמעג טינ סָאד טָאה טְליִנָא ןוא סרעגרעב ,סטיווקליה יד רַאפ ,ןטסינומָאק

 יד ןעגנולשעגרעטנורַא טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד .דיישרעטנוא ןייק

 .ףוס ןזיב בייהנָא ןופ עינַאּפמַאק-טעלָאפַאל

 -ֶאֹּפ רעקידנעטשטסבלעז רַאפ ןסַאמ-רעטעברַא יד ןשיווצ גנומיטש יד

 .מ .א רעד זַא ,קיטכעמ ןוא טײרּפשרַאפ ױזַא ןעוועג זיא עיצקַא רעשיטיל

 ןשיטילָאּפ ןפיוא ןּפַאכּפױרַא ךיז ןסָאלשַאב טָאה ?יסנואק-וויטוקעזקע ווא

 םוצ ןיא סָאד .םָארטש םעד טימ ןייגטימ ןוא ("ןָאגעװ-דנעב ,) ןגָאװטיײר

 סיווייד ןוא שזדילוק .ל ווֶא .פ .א רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 זיא םיא רַאפ ,ןעיירד טינ ךיז לָאז סרעּפמָאנ יו .ןפלָאהענטימ קרַאטש ןבָאה

 .װ ןַאשזד רַאֿפ טרָאװ ןקיטסניג ַא טימ ןעמוקוצסיורַא ןעוועג ךעלגעמ טינ

 ,סיווייד

 עלַא ןַא ,טניימעג טינ טָאה ליסנואק וויטוקעזקע ןופ גנוסייהטוג יד

 ייוצ יד ןיא קיטילַאּפ עקידרעירפ יד ןביירט וצ ףיוא ןרעה רעריפ-ןָאינוי

 רעדילגטימ ןולפַא ,ןָא טינ ךיז טביוה סע .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עטיַא

 .סולשַאב םעד טגלָאפעגסיױא טינ ןבָאה ןילַא ליסנואק טיטוקעזקע םעד ןופ

 טָאה ,ןטסינישַאמ-קורד ןופ ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ירעב רָאשזדיימ

 מָאנ עשיטַארקָאמעד יד טלָאװעג טָאה רע ,ךיז רַאפ רעירפ טעװענייּפמַאק

 ןוא סיאול ןַאשזד .סיווייד רַאפ רעטעּפש ןוא ,טנעדיזערּפדסייװ רַאפ עיצַאנ

 "וק רַאפ טעװעניײּפמַאק ןבָאה ןָאינוי רעניימ רעד ןיא רעפלעהסיורַא ענייז

 טָאה עבלעז סָאד .ןעשיטילַאּפ רעשינַאקילבוּפער ַא זיא סיאול ,ןשזדיל

 רעסיטציא רעד .ןָאינוי סרעטנעּפרַאק רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאסנישטָאה ןָאטעג

 רַאפ טעװעניײּפמַאקעג ךיוא טָאה ,ןירג םַאיליװ ,טנעדיזערּפ .? ווֶא .פ .א

 יד ןעמוקעגסורַא זיא ליסנואק רָאביײל לַארטנעס רעקרָאי וינ רעד .ןשזדילוק

 עיצּפורָאק ,טייקזיול עצנַאג יד .ןטַאדידנַאק לָאה ינעמעט יד רַאפ טונימ עטצעל
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 זיא טפַאשרעריפ .? ווָא .פ .א יד עכלעוו טימ םזירעירַאק רעכעלנעזרעּפ ןוא

 -עינַאּפמַאק-לַאװ טנעדיזערּפ רעד ןיא טעשטרַאטסעגסױרַא טָאה ,טקעטשעגנָא

 -רעּפ ענייז בילוצ ,ןכָארבעג טָאה ןטייווצ ןכָאנ טַארקָארויב-ןָאינוי ןייא ואוו

 ,טפַאשרעּפרעק רענענייא ןייז ןופ סולשאב םעד ,ןסערעטניא עכעלנעז

 ךיו טכירקעצ גווגעװַאב ;גוושיױטנַא ןַא עיִנַאּפמַאְס סעל?

 זיא סָאװ רַאלָאד ןָאילימ ?טרעפ ַא םורַא ,ןעלטימ עלַא ףיוא טקוקעג טינ

 -טנעדיזערּפ רעד ןיא םיפתוש עלַא ןופ טעברַא עצנַאג יד ןוא ןרָאװעג טלמַאזעג

 טכַא ,ןָאילימ ריפ ןופ רעכעה סָאװטע ןגיוצעג טעלָאפַאל טָאה ,עינַאּפמַאק

 .ןענואוועג רע טָאה ןיסנָאקסיוװ טַאטש םענענייא ןייז רָאנ .ןעמיטש טרעדנוה

 ,קרָאי וינ יו ,טעטש עלעירטסודניא עכעלטע יד ןיא ןנעלעג זיא חכ סטעלָאפַאל

 ןיא ןוא ןרָאװעג ןבענענּפָא םיא ןענייז ןעמיטש עשיטסילַאיצַאס עלַא ואוו

 .ברעמ-ןופצ ןיא ןטַאטש-רעמרַאפ יד

 ניז ןגנירג ַא ןופ טמולחעג ןבָאה סָאװ ,ןלַארעביל סָאלק-לטימ יד רַאֿפ

 רעריפ-ןָאינוי יד .גנושיוטנַא עסיורג א ןעוועג סָאד זיא ,ןטעלָאּפַאל טימ

 ןופ ןכוזרַאפ יד .גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןופ ןנָארטענּפָא ךיילג ךיז ןבָאה

 ןעלדנַאװרַאפ יז ןוא ןבעל םייב ץנערעפנָאק יד ןטלַאהוצפיוא ןטסילַאיצַאס יד

 ןיא גנוטַארַאב יד .ןלַאֿפעגכרוד ןענייז ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ַא ןיא

 -טיוט ַא ןופ רבק ןפיוא דרע עטעּפָאל עטצעל יד ןעוועג זיא 1928 רַאונַאי

 ,דניק ןשיטילָאּפ םענעריובעג

 -עדעפ רעד ּפַאלק ןרעווש ַא טגנַאלרעד טָאה עינַאּפמַאק-טעלָאפַאל יד
 ןבָאה סעיצַאזינַאנרָא-רעמרַאפ טייחרעמ יד .ײטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ דעטייר

 יד ןוא ןטסינומָאק יד רָאנ ןענייז ןבילבעג .ןטעלָאּפַאל ןציטש וצ ןסָאלשַאב

 ןלעטשוצסױרַא ןיז ןשיטילָאּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה עגַאל ַאזַא ןיא .עקניל

 טינ טריטסיזקע סָאװ ײטרַאּפ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ ַא

 רעבירעד טָאה ײטרַאּפ סרעקריָאװ רעד ןופ םעטימָאקדלַארטנעצ רעד .שיטקַאפ
 ײטרַאּפ יד .ןָאפ רענעגייא ןייז רעטנוא ןלַאװ יד ןיא ןטערטוצסורַא ןסָאלשַאב
 טָאלַאב ןפיוא ףורַא טינ זיא ןוא טַארַאּפַאדלַאװ ןייק טנָאמרַאפ טינ ךָאנ טָאה
 ןרָאװעג טעבנגענוצ ןענייז ןעמיטש עשיטסינומָאק ליפיוו .ןטַאטש רס ַא ןיא
 ײטרַאֿפ סרעקריָאװ רעד ןבעגעגנ ןבָאה ןטכירַאב עלעיציפָא יד .טינ ןעמ טסייוו
 .רעטסָאפ ,ז םַאיליװ ןעוועג זיא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ רעד .ןעמיטש 0

 ןוא סַאלק-?טימ יד טימ טעברַאעג גנע טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאפ יד
 ײטרַאּפ רעשיטילַאּפ א ןנעג סיואכרוד ןעוועג ןענייז סָאװ ,תוחוכ .? ווָא .פ .א
 ,רעמרַאפ עמערָא ןוא רעטעברַא יד ןופ
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 גנוגעװַאב רָאביײל-רעמרַאּפ רעד ןופ לַאזקיִש רעקידרעטמייוו רעד

 ןסירעצ זיא ײטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ ַא רַאפ גנונעוַאב יד יו םעדכָאנ

 ,ןכוזרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ךָאנ ןענייז ,ןייּפמַאק-טעלָאפַאל םעד ךרוד ןרָאװעג
 ַאנַאטנַאמ ,טטָאסענימ ןיא .גנונעוַאב יד ןעיינַאב וצ ,רעטעּפש רָאי רַאּפ ַא
 -רַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ ןרָאװעג טריזינַאגרָא רעדיוװ ןענייז ןטַאטש ערעדנַא ןוא
 ןיא רָאטקַאפ ַא יו ןבילברַאפ ײטרַאּפ יד זיא ַאטָאסענימ ןיא רָאנ .ןעייט

 .ןבעל ןשיטילָאּפ
 רעננע ךָאנ טָאה 1928--1996 ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ טעטירעּפסָארּפ יד

 יד .סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טימ עיטַארקָארויב:ןָאינוי יד ןדנוברַאפ

 -רעמרַאפ יד .עגַאל רערעגרע ןַא יא ןענופעג ךיז ןבָאה סנעשיטילָאּפ-רעמרַאפ
 עכיוה ,סעשזדענטרָאמ יד ןופ ןטילעג "ןרָאי עטוג , ןיא ןליפַא ןבָאה ןסָאמ

 .סעינַאּפמָאק-ןַאב יד ןופ ןוא ןַאמ-לטימ ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןוא ןרעייטש

 ףיוא .1920 טניז שיטאמעטסיס ּפָארַא-גרַאב ןעננאגעג זיא רוטלוקירנַא יד
 עכעלטע יד ןטלַאהענ ךיז ןבָאה רעמרַאפ יד ןופ טייקנדירפוצמוא רעדיטָא

 ייז ןבָאה קיטילָאּפ רעלאנָאיצַאנ רעד ןיא רעבָא ,ןעיײטרַאּפ רָאבייײל-רעמרַאפ

 רעד רעטנוא טריפעג ,1998 ןופ ןלַאװ-טנעדיזערּפ יד ןיא .טשימעג טינ ךיז
 שזדַארַאג ןדעי ןיא ?יבָאמָאטָא ןַא ןוא ּפָאט ןדעי ןיא ןוה ַא ; גנוזָאל-רעוואוה
 טימ טקינייארַאפ ךיז ןעיײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ עקיטרָא יד ןבָאה ,(לַאטש)

 .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג ייווצ יד ןופ רענייא

 ךיז 1928 ןיא רָאפנעמַאזוצ ריא ףיוא טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 ןטייווצ ןצנַאנ םעד טימ ןעמַאזוצ .טעטירעּפסָארּפ סרעוואוה וצ טסַאּפעגוצ
 זַא ,טביולגעג טסעפ ײטרַאּפ עניה יד טָאה לַאנַאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס
 יד ןדיימוצסיוא ןזיוװַאב טָאה םזילַאטיּפַאק "רעטריזינַאנרָא , רענרעדָאמ רעד
 ןבָאה רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד ."ןכורבסיוא עשיפָארטסַאטַאק , עקידרעירפ

 ענלצנייא ןיא רעמיטכייר ןופ עיצַארטנעצנָאק רערעיוהענמוא רעד ןיא ןעזענ
 רעקידנדיינשיזלַאה רעד ןופ רוטּפ טרעוו םזילאטיּפַאק זַא זייװַאב ַא טנעה
 רעביא טביילב סָאװ ץלַא .ןצַאזננענ עכעלרעניא ענייז ןופ ןוא ץנערוקנָאק
 טָאלַאב םעד ךרוד ןוא ננורעלקפיוא ךרוד זיא ןָאט וצ ןטסילַאיצַאס יד רַאפ

 ךרוד ,םורַא יױזַא ןוא סעיסעצנָאק ןבענ וצ סָאלק ןקידנשרעה םעד ןעגניווצ
 םזילַאטיּפַאק רעשיטסילָאּפָאנָאמ רעקיטציא רעד טעוװ ,דָאירעּפ ןגנַאל ַא רעייז
 .םזילַאיצַאס ןיא ןסקַאװנײרַא

 -ענסיורַא רָאפנעמַאזוצ רעד טָאה לקעטש-טנעגיריד סטיווקליה רעטנוא

 טָאה סָאד .םרָאּפטַאלּפיטרַאּפ רעד ןופ ?ףמַאקנסָאלק , קורדסיוא םעד ןעמונ
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 .גנובעגמוא ןוא ןעגנוננידַאב עשינַאקירעמַא יד וצ "ןסַאּפוצ ךיז, ןסייהעג
 -ָארּפ םעד ןופ טַאטלוזער רעשינָאל ַא ןעוועג סָאד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא

 .רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד ןיא טכַאמענברוד ןבָאה סטיווקליה יד סָאװ סעצ

 רעייז ןיא ןעיצוצניירַא גנַאלרַאפ רעייז טימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ,סַאלק-?טימ ןופ ןטנעמעלע עלעבַאטקעּפסער יײטרַאּפ

 -ָאס רעד ןופ טאדידנַאק-טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא סַאמָאט ןַאמרָאנ
 -רענדער רעד טינ ןוא "ךיז ןסַאּפוצ , סָאד טינ .יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ

 עלַא ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןפלָאהעג טָאה סַאמָאט ןופ טנַאלַאט
 ךיילנרַאפ ןיא ,ןעמיטש ןָאילימ לטרעפ א טלייצעגנָא סַאמָאט טָאה ןטַאטש
 עשיטסילַאיצַאס ענעדיישרַאפ יד סָאװ ןעמיטש 1,919,800 וצ טנעֶָאנ טימ
 ,1990 ןיא ןלַאװ יד ןיא טלייצעגנָא ןבָאה ןטַאדידנַאק

 -נעמַאזוצ-עיצַאנימָאנ ריא ןטלַאהענּפָא טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד
 יד ,קרָאי וינ ןיא 1928 יַאמ ףוס --- עטכישעג ריא ןיא ןטשרע םעד -- רָאפ
 רעד ןגעוו סעיזוליא עשיטסילַאיצַאס יד טגָאמרַאפ טינ ןבָאה ןטסינומָאק
 ,טפַאשרעריפ עלעיציפָא יד שטָאכ ,טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ טייקיטפַאהרעיוד
 ןקורסױרַא ןעמונעג טלָאמעד ןיוש טָאה ,רעפעפ ןוא ןָאטסװַאל ןופ טריפעג
 עקיטסניג סעקירעמַא) "?םזילַאנָאשּפעסקע , ןשינַאקירעמַא ןופ עירָאעט יד
 -ניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ סערגנַאק-טלעװ רעטסקעז רעד .(עגַאל-םַאנסיוא
 עצנַאג יד טרעדילגעצ ףיט-שיטילאנַא טָאה ,1928 רעמוז ,לַאנָאיצַאנרעט
 ןיא טגָארט טעטירעּפסָארּפ יד זַא ןזיוועג ןוא טפַאשטריוו עשיטסילַאטיּפַאק
 סיזירק םעניײמענלַא ןרעווש ןוא ןסיורג ַא ןופ טייקכעלדיימרַאפמוא יד ךיז
 | ,םזילַאטיּפַאק ןופ

 א טימ רעטעברַא יד ֹוצ ןעמוקענסױרַא זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד
 ,ןסייהעג טנעמוקָאד רעד עקַאט טָאה ױזַא ,ףמַאקנסַאלק ןופ עמרָאפטַאלּפילַאװ
 רעטעברַא יד ןופ ןטיונ עטסקיטכיוו יד ןעמונעגמורַא טָאה עמרָאפטַאלּפ יד
 ןפיוא גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא ןופ גנורעדָאפ יד ,רעמרַאפ עמערָא יד ןוא
 טריפ סָאװ ץעזעג ַא רַאפ ,רעבעגטעברַא יד ןוא הכולמ רעד ןופ גנונעכער
 ,געט-טעברַא ףניפ ןיא טלייטעגנייא ךָאװ-טעברַא עקידנוטש-קיצרעפ יד ןייא
 ןוא עדער עיירפ ,ןטעקיּפ ,ןקיירטס וצ טכער ןטקנערשַאבמוא םעד רַאפ
 ןפַאש וצ ןטעברַא עכעלטנפע ןופ םַארנָארּפ עטיירב ַא ,גנולמַאזרַאפ רעיירפ
 עלַא ןופ ךיז ןעיצקירוצ עקידלַאב סָאד ,עזָאלטעברַא יד רַאֿפ גנוקיטפעשַאב
 -ירעמַא ןופ טקירדרעטנוא ןענייז סָאװ סעינָאלָאק עבלַאה ןוא סעינָאלָאק
 .ג .ד .א דנַאברַאפ-ןטעװָאס םעד ןופ גנונעקרענָא יד ,םזילַאירעּפמיא ןשינַאק

 עטלייוורעד-רעלונער 296 ןעוועג דנזעוונָא ןענייז רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא
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 -ַאזינַאגרָא (עלַאנרעטַארפ) עכעלטניירפ ןופ רעיײטשרָאפ 180 ןוא ןטַאנעלעד
 ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ יד רעבָא .,ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןטַאטש 289 .,סעיצ

 ןענייז ןטַאדידנַאק-ײטרַאּפ יד זַא ,ענַאל ַא ןפַאשענ ןבָאה ןטַאטש ייר ַא

 עסיורג עכלעזַא .,ןטַאטש 82 ןיא רָאנ טָאלַאב ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 ןעמונעגרעטנורַא ןבָאה .ַא .א עינרָאפילַאק ,ָאײהָא יו ןטאטש עלעירטסודניא

 -ידניס-יטנַא ערעייז ןופ טנורנ ןפיוא טָאלַאב ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 ןפיוא ןעוועג ָאי זיא ײטרַאּפ יד ואוו ןטַאטש יד ןיא .ןצעזענ עשיטסילַאק

 יד ןופ ןעגנושלעפ ןוא ןעגנוליײצרַאפ עטסערנ יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז טָאלַאב

 רעלעיציפָא רעד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןעמיטש עשיטסינומָאק

 טינ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד ןבענעג טָאה טכירַאב

 ןעוועג לָאצ יד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא .ןעמיטש טנזיוט קיצפופ יו רעמ

 ןוא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ ןעוועג זיא רעטסָאפ .ז םַאיליוו .רעסערנ ךס ַאי

 | - .טַאדידנַאק טנעדיזערּפ-סייװ --- ווָאלטיג ןעב

 סיזירס ןיא ײטרַאּפ רַאבײל א רַאְּפ ןכוזרַאּפ ענעגנולעגמוא עייב

 ןעננואימַאב יד טיוטעג ןבָאה טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ "ןרָאי עטונ , יד
 -ענימ ןיא רָאנ .גנוגעװַאב רָאביײל-רעמרַאפ יד ןבעלוצפיוא ןטַאטש ייר ַא ןיא
 ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ עטלַא יד זיא ןרָאי-סיזירק יד ןופ ףיױלרַאפ ןיא ַאטָאס

 .ןלַאװ-רָאנרעװַאנ יד ןענואוועג טָאה ןוא ןרָאװעג טבעלענפיוא קרַאטש
 -רָאבייל א רעדָא ,ײטרַאּפ רָאבײל-רעמרַאפ ַא ןפַאש וצ ןעגנואימַאב

 -ןופצ יד ןיא ןרָאי-סיזירק יד ןיא ןרָאװעגנ טכַאמענ ךיוא ןענייז ,יײטרַאּפ
 | ,גלָאפרעד ןָא רעבָא ,ןטַאטש

 -סנבעל רעטעברַא םעד ףיוא סעקַאטַא עשיטסילַאטיּפַאק עלַאטורב יד
 1989 רעמוז סקיירטס עילַאװכ יד ןוא 1959-1931 ןרָאי יד ןיא דרַאדנַאטס

 יד ןשיוװצ רעטנעצ ןיא ןעייטש סָאװ סעּפורג) סעּפורנ-רעטנעצ יד ייב ןבָאה
 -רַאפ ַא טקורעגסױרַא ,עּפורגײטסָאמ יד יוװ ,(ןטסינומָאק יד ןוא ןטסילַאיצַאס

 יד ןופ לייט ַא ןענַאטשעגוצ זיא ייז וצ ,יײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןפַאש וצ גנַאל

 -רַאפ יד טבעלעגפיוא רעירפ טָאה יטסָאמ .ןטסינָאטסוװַאל ענעסָאלשעגסיױא

 ךָאנרעד יז ןוא עיצקַא רעשיטילָאּפ רעויסערנָארּפ רַאפ ץנערעפנָאק ענעברָאטש

 טױט-בלַאה ַא ,"ײטרַאּפ סרעקריָאװ ןַאקירעמַא, רעיינ רעד ןיא טלדנַאװרַאפ

 -רעטעברַא רעד ןיא סולפנייא ןשיטילָאּפ םוש ןייק סיוא טינ טביא סָאװ ,דניק

 .גנונעווַאב
 -קורב םעד ןופ רָאטקעריד רענעזעוועג ןוא חלג רענעזעוועג ַא ,יטסָאמ
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 ַא יוװ טרידַארַאּפ בייהנָא ןֹופ טָאה ,(?ושלטימ) שזדעלַאק-רָאבייל דואווי
 יד ןופ ךיז טדיישרעטנוא רע זַא טהנעטעג טָאה רע ,רענָאיצולָאװער רעבלַאה
 יטסָאמ .עיגעטַארטס ןוא קיטקַאט ןופ ןגַארפ ןיא ךעלכַאזטּפױה ןטסינומָאק
 ַא רַאפ ,9 ווָא .פ .א רעד ןיא ןפמעק עּפורג ןייז ןוא רע זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה
 -עגסיוא ךיז טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא ,עיניל-ףמַאקנסַאלק רערענָאיצולָאװער
 סָאד .? ֹווֶא .פ .א רעד ןופ יוברעביא ןרענָאיצולָאװער סיטסָאמ ןופ טזָאל
 -ַארּפ "רערענָאיצולָאװער, רעטקױּפעצ רעשיטסינָאטסוװָאל רעד ןופ יו עבלעז
 רעד ןופ ?ייט ַא ןרָאװעג ןענייז ןטסיאיטסָאמ יד , ווא ,פ .א רעד ןיא םַארג
 ,5 ווא .פ .א עטלַא יד יוװ עיניל עבלעז יד ןעיצ ןוא טפַאשרעריפ ,? ווֶא ,פ .א
 -ןוָאל יד ןוא ןטסיאיטסָאמ יד ןענייז ןזַארּפ עלַאקידַאר ערעייז טימ ,רעריפ
 רעד ןופ ןטַאט ערעטצניפ יד ןלעטשרַאפ וצ ?תכורּפ ַא רָאנ ןעוועג ןטסינָאטס
 ןרענָאיצולָאװער עטשרמולכ יד ןענייז טכיזניה םעד ןיא ,עיטַארקָארויב-ןָאינוי
 ,רעריפ-ןָאינוי ערענָאיצקַאער יד יו רעטעברַא יד רַאפ רעכעלרעפעג

 וצ טעברַאעג רעווש ןבָאה רעפלעהסיורַא עריא ןוא עּפורגיטסַאמ יד
 ייז ואוו סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא יד ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןרילָאזיא
 ןכָארבעג יטסָאמ טָאה ןדיירסיוא עטסוּפ ענעדיישרַאפ רעטנוא .קיטעט ןענייז
 רעשיטסישַאּפ-יטנַא רעד ןיא ןטסינומָאק יד טימ טנָארּפ ןטקינייארַאפ םעד
 -ומָאק יד .חמחלמ ןוא םזישַאּפ ןגעג גיל רענַאקירעמַא רעד ןיא ןוא ננונעװַאב
 זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ןרילָאזיא וצ ןזיװַאב טינ יטסָאמ טָאה ןטסינ
 עוויטַאיציניא עשיטילָאּפ יד טמענ סָאװ עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד ןבילברַאפ
 עטקינייארַאפ יד ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא םזישַאפ ןגעג ףמַאק םעד ןיא
 ןסַאמ-רענענ יד ןופ גנוקיטכעראבכיילג רַאּפ ,עניכ רעשיטעווָאס ןוא דנַאברַאפ -ןטעוװָאס םעד ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ ,רַאפעג-המחלמ רעד ןגעג ,ןטַאטש
 ןטַאק םעד ןיא גנומיטשַאבטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ טכער םעד טימ
 ךָאנ ןוא גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס רַאפ עינַאּפמַאק רעד ןיא ,טנגעג (לָאװמיױב)
 .ךָאנ ןוא

 ײמרַאפ-ראבײל ַא רַאּפ 1935 ןיא עיצַאטנעירָא יד

 ןופ סיוארָאפ טּפוטשעג ,טנָארפ ןטקיניײארַאפ םעד רַאפ גנוגעװַאב יד
 קידנצנעלג סָאד טָאה ,1999 ,רַאונַאי בייהנא ןָאטננישַאװ ןיא גנובעגצעזעג רעלַאיצַאס ןוא גנורעכיזראפ רעזָאלטעברַא רַאפ סערגנַאק רעד .וװ .זַא .א ןעגנולײטּפָא .ּפ .ס ,סנָאינוי ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ךס ַא ןופ רעדילג -טימ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא ,ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד
 ,טרירטסנַאמעד
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 .ענייא יוװ ןרָאװעג טלעטשעגנ רעדיוו 1999 בייהנָא זיא ײטרַאּפ-רָאבייל יד

 םונעלּפ רעד .רעטעברַא עשיטנַאטילימ יד רַאפ ןבַאגפיוא עטסלעוטקַא יד ןופ

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ (גנוציז עטרעטיירברַאפ)
 ענַאל רעד ןופ זיִלַאנַא ןעיונעג ַא ךָאנ טָאה ,רַאונַאי ןט18---ןט18 ,יײטרַאּפ

 יד ןשיווצ ןעמוקעגנרָאפ ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ יד זַא ,טנכייצרַאפ

 -ַאב ריא ןטכַארטַאב יינספיוא לָאז ײטרַאּפ יד זַא ןרעדָאפ 1924 רָאי ןיא ןסַאמ

 .ײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןופ ענַארפ רעד וצ גנואיצ
 ַא ןיא קורדסיױאי-טּפיוה רעייז ןענופעג ןבָאה ןעננורעדנע עשיטילָאּפ יד

 -סילַאטיּפַאק עטלַא ייווצ יד ןזָאלרַאפ וצ ןסַאמ יד ןשיווצ סעצָארּפ ןקיטנעק

 זיא סָאװ ,1924 ןיא עינַאּפמַאק-לָאװ-טעלָאפַאל רעד טניז .ןעײטרַאּפ עשיט

 ןגעג דנַאטשרעדיװ-רעטעברַא ןסיורג םעד ןופ טקודָארּפ רעד יוװ ןענַאטשטנַא

 רעניימעגלַא רעד ןוא סיזירק-רַארנַא םעד ,עוויסנעּפָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 -עג טינ ךָאנ ךיז טָאה ,גירק-טלעוו םעד ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ גנושיוטנַא
 יַּפִא ךיז ןטכיש ענשַאּפערָאה יד ןשיווצ ץנעדנעט עטיירּפשרַאפ ַאזַא טקרעמ

 רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ סעיצַאזינַאגרָא ענעּפָא עסיורג ייווצ יד ןופ ןעלסיירטוצ

 .טפַאשרעה
 | רענַאב םעד טרירטסנַאמעד רָאלק ןבָאה 1934 רעבמעווָאנ ןיא ןלַאװ יד

 רַאפ ףמַאק ןיא טנעמורטסניא ןשיטילָאּפ םעיינ ַא ןפַאש וצ ןסַאמ יד ןופ

 לָאצ עקיזיר א ןעמוקַאב רעלקניס ןָאטּפא טָאה עינרָאפילַאק ןיא .ןבעל רעייז

 יַּפִא : םַארגָארּפ רעשיטסיּפָאטוא-שזַאטנַאש ַא ףיוא --- 847,000 --- ןעמיטש

 ,רעטקינייארַאפ רעד ףיוא טקוקעג טינ ,עינרָאפילַאק ןיא טייקמערָא ןפַאש

 ןיא סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ עיציזַאּפָא רעשירעדמיולרַאפ ,רערעטיב
 סָאװ ןקור ןיא רעסעמ םעד ףיוא טקוקעגנ טינ ןוא ןעײטרַאּפ עטלַא עדייב

 רעד ןעוועג לעיציפָא זיא רעלקניס) .ןטלעווזור ןופ ןגָארקעג טָאה רעלקניס

 -ילַאק ןופ רָאנרעװַאג רַאפ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ טַאדידנַאק

 טרעדנוה ייווצ טימ ןצנַאגניא טגיזעג טָאה ,םַאירעמ ,רעננעג ןייז (.עינרָאפ

 .ןעמיטש טנזיוט
 ןָאסלָא רָאנרעװַאג טימ ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ יד טָאה ַאטָאסענימ ןיא

 סָאמ רעטיירב רעד בילוצ רָאנ גיזילַאװ ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא ץיּפש רעד ןיא

 ןבָאה סנעשיטילָאּפ רָאביײל-רעמרַאפ יד סָאװ ןעננוכערּפשרַאפ עשינָאגַאמעד

 זיא גנוזָאל-טּפיױה סנָאסלָא .רעגריבניילק ןוא רעמרַאפ ,רעטעברַא יד טכַאמעג

 ,עכיילג ןייק טינ .דנַאל ןופ סוטכייר ןופ גנולייטרעביא עטכערעג ַא : ןעוועג

 -לֶא .ןטנעמעלע סָאלק-לטימ יד ןקערשוצּפָא טינ ,גנולייטעצ עטכערעג ַא רָאנ

 נָאֵק רעד ןופ עמַאר יד ןיא זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה ,רעלקניס יו טקנוּפ ,ןָאס
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 יד ןריפכרוד ןעמ ןעק ,ןעלטימ עשירַאטנעמַאלרַאּפ עטלַא יד טימ ,עיצוטיטס

 תודוסי ףיוא גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ גנואיוברעביא עכעלטנירג

 יד) רעריגער "טעס , םעד'ןטייב רָאנ ףרַאד ןעמ .טייקיטכערעג רעלַאיצַאס ןופ

 ,(גנוריגער רעד ןיא ןשטנעמ

 עשיטַארקָאמעד יד טפַאלקעצ רעדירב-טעלָאפַאל יד ןבָאה ןיסנָאקסיװ ןיא
 ןגעג ףמַאק ןופ עמרָאפטַאלּפ ַא ףיוא ךיוא טכַאמ יד ןענואוועג ןוא ןישַאמ

 .וו .זַא .א טירטס-לָאװ ,לַאטיּפַאק ןשיטסילָאּפָאנָאמ םעד

 ןעגנוכערּפשרַאפ טימ רעננעג ענייז טּפַאלקעצ גנָאל טָאה אנַאיזיאול ןיא

 ןוא טַאטש ןייז ןופ רעניואוונייא יד רַאפ "ןדעדץנ, ַא ןריפנייא טעװ רע זַא

 -טלעג ,רערעטצניפ ַא ,גנָאל ,דנַאל ןצנַאנ ןופ רעניואוונייא יד רַאפ רעטעּפש

 טריקסַאמ ךיז טָאה ,ןעגנוגיונ עשיטסישַאפ ענעפָא טימ גָאנַאמעד רענדעשז

 .טירטס-לָאװ רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןנעג ןזַארפ עקידנעקַאנק רעטניה

 סָאװ רענריבניילק ןוא רעמראפ ,רעטעברַא רעטנזיוט רעטרעדנוה ליפ יד

 טביולגעג קיטכירפיוא ןבָאה ,גנָאל ןוא ןָאסְלֶא ,רעלקניס רַאפ טמיטשענ ןבָאה

 ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןנענ סָאלַאב ַא ןיײרַא ייז ןפרַאװ טימרעד זַא

 .סעיצַאזינַאנרָא עשיטילָאּפ ייווצ

 גנַאגוב םעד ןיא גנורעדנע ןַא טרעדָאּפ גנוניײשרעד עייב
 יװרַאּפ רָאבײל רעד ןצ

 סע זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ םונעלּפ רעד
 יד ןופ לַאפרעדנַאנַאפ ןופ בייהנֶא רערָאלק ַא ןלייטסיוא, ןָא ךיז טבייה
 עיינ ַא זַא ,טציא טניישרעד טייקכעלגעמ ערָאלק יד .,ןעײטרַאּפ עטלַא ייווצ
 יד ןופ לַאפרעדנַאנַאפ ןקיזָאד םעד ןופ ןקורסױרַא ךיז לָאז יײטרַאּפ-ןסַאמ
 (.1988 ראורבעפ ,טסינומָאס ,רעדוארב ?ריוא) "?.ןעײטרַאּפ עטלַא

 "מוא רעד ןיא גנורעדנע ןַא טרעדָאפעג טָאה גנוניישרעד עיינ יד-טָא
 רָאי עכעלטע טימ .יײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןופ ענַארפ רעד וצ גנולעטש רערַאבלטימ
 עטלַא יד ןופ ןיינוצקעװַא ץנעדנעט-ןסַאמ ןייק ןעוועגנ טינ זיא סע ןעוו ,רעירפ
 -רֶא וצ ןגאלשרָאפ ןזיוועגקירוצ יײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טָאה ,ןעײטרַאּפ
 סע .טסיטכערַאב טינ סע ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד .ײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןריזינַאג
 טימ ײטרַאּפ-רָאבייל -ןסַאמ א ןפַאשַאב ֹוצ דייר ןייק ןייז טנעקעג טינ טָאה
 ןעמוקַאב ךיז טלָאװ קיטקַארּפ רעד ןיא .רעירפ רָאי יירד רעדָא ריפ ,ףניפ
 ,רעקיטַאּפמיס ערעייז ןוא ןטסינומָאק ןופ ײטרַאּפ-רָאביײל ַא

 ןסקַאוװנָא סָאד ,ןסָאמ יד ןופ גנומיטש רעד ןיא גנורעדנע עקיטנעק יד
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 ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד טימ טייקנרירפוצמוא רעשיטילָאּפ ןופ

 "ןור ןיא גנושיוטנַא רעפיט ןופ טנורגנרעטניה םעניימענלַא םעד ףיוא 4

 רעמרָאפער ליפ זַא עיצַאוטיס ַא ןפַאשעג טָאה ,רענעלּפ-"גנובעלפיוא , סטלעוו

 "מוא רעשיטילָאּפ ןופ םָארטש םעד ןעיצניירַא ןליוו סנעשיטילָאּפ-רָאביײל ןוא

 ןעמונעג טנורג ןיא לָאז סָאװ ײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןופ לַאנַאק ַא ןיא טייקנדירפוצ

 עגַאלפױא עטייווצ ַא ,טפַאשרעה רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ טנַאה עטירד ַא ןייז

 .1924 ןא גנונעװַאב-טעלָאפַאל רעד ןופ

 ןעײװטרַאּפירַאבײל ןּפיט ענעדײשרַאפ יד

 ןּפיט עקינייא ןעזעגסיואראפ טָאה טעטימָאק-לַארטנעצ םנופ עיצולָאזער יד

 ;ינש ןוויסערגָארּפ-שיטסיקלָאפ-טעלַאּפַאל םעד ןֹופ : ײטרַאּפ-רָאבייל ַא ןופ

 יַארװיב-ןָאינוי יד רעכלעוו ןיא סנָאינוי יד ףיוא טיובעג ײטרַאּפ-רָאביײל ַא

 טרַאס ַאזַא .ןשרעה ןלָאז ,ןטסילַאיצָאס יד טימ ךעלטפַאשניימעג ,עיטַארק

 ןעגנוכערּפשרַאפ עטפַאהלּפענ ןופ לטנַאמ ַא ןיא ןעלקיוו ךיז טעוו ײטרַאּפ

 םזילַאיצַאס , ןיא רעדָא (טפַאשלעזעג) טלעװנָאמָאק רעוויטַארעּפָאאק ַא ןגעוו

 טעוװ טייקכעלקריוו רעד ןיא .לוש סעסַאמָאט ןַאמרָאנ ןופ "טייצ רעזנוא ןיא

 טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןסַאמ יד ןשיוצ סעיזוליא עיינ ןטיירפש ײטרַאּפ אזַא

 יּףמַאק ַא ןרעװו וצ טָאטשנָא "גנונעדרָא רעיינ רעד ןיא ןסקַאװניירַא  ןופ

 | .טנעה ערעייז ןיא ?טימ
 עדנַאנַאּפָארּפ ןופ םַארגָארּפ ַא טקרעמעגנָא רעבירעד טָאה עיצולָאזער יד

 ןטיונ עכעלגעט יד טימ ןדנוברַאפ גנע ןייז לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ-רָאביײל ַאזַא רַאפ

 יד ןריזילַאטסירקוצסיוא .רעמרַאפ עמערָא ןוא רעטעברַא יד ןופ ףמַאק ןוא

 טכוז סָאװ רעטעברַא עסַאמ רעד ןשיוװצ ײטרַאּפ-רָאכביײל ַאזַא רַאפ גנומיטש

 רעד סָאװ עבַאגפיוא יד זיא ,טנעמורטסניא ןשיטילָאּפ ןטיירב ,םעיינ ַא טציא

 טּפַאשרעדילגטימ יד זיא ייברעד .ײטרַאּפ רעד רַאפ טלעטשעג טָאה םונעלּפ

 : ןרַאפעג ייווצ ןגעג ןרָאװעג טנרָאװעג

 רַאפ גנוגעװַאב יד ןעקנערשַאב וצ רַאפענ יד ,רַאפעג עשיטנַאטקעס יד

 יד .רעקיטַאּפמיס ערעייז ןוא ןטסינומָאק ,עקניל וצ רָאנ ײטרַאּפ-רָאבײֿל ַא

 "רָאפער וצ ךיז ןבעגרעטנוא טינ ןוא ןלַאפוצרעטנורַא טינ :רַאפעג עטייווצ

 .יײטרַאּפ-רָאביײל יד ןטיירנוצ ןופ סעצָארּפ םעד ןיא ןצנעדנעט עשיטסימ

 -ִלֵא ןייק ןָא טינ טבייח ײטרַאּפ יד זַא ,טנַאטַאב טָאה עיצולָאזער יד

 ןלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא ײטרַאּפ-רָאביײל ַא ןריזינַאגרָא וצ טירש עקידלַאב עניימעג

 ןוא טָאטש ַא ןיא עגַאל רענעבעגעג רעד ןיא ןדנעוו ךיז טעוו סע .בַאטשסַאמ
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 טעװ עגַאל רעקיטרָא רעד טימ טפַאשטנאקַאב עקיטכיזרָאפ .טנגעג ַא ןיא
 ןעמונעגרעטנוא ןלעװו טירש עלענָאיצַאזינַאנרָא רעדייא ,רעירפ ןעמוק ןזומ
 .ןרעוו

 יד טנָאמרַאפ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד זַא ,ןזיוועג טָאה עיצולָאזער יד
 ןוא םזינינעל ןופ ךירטשי-טנורג ַא זיא סָאװ ,טיײקמַאזגיױב עשיטילאּפ עקיטיונ

 ַא ןיא ןסַאמ יד ןופ סלוּפ ןשיטיִלָאּפ םעד ףיוא רעגניפ ריא טלַאה יז זַא
 רעקידרעטייו רעד רַאפ ןטייקכעלגעמ עסיורג טימ ?ופ זיא סָאװ דָאירעּפ
 .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ גנוריזילַאקידַאר



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד

 סיטקארפ ןוא עירָאעט ,.לוװַא .פ .א יד

 ---.ננונצדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק טימ טכַאמָצג םולש טָאה .ל ווָא .פ ,א
 ---רצטְצברא ןופ טצטירַארילָאס-ןסַאלק ןוא ףמַאק-ןסַאלק טנקייל
 -ברור רצלַאסָאלָאק ַא זיא קיטילָאּפ עשיאיײטרַאּפ-טינ ססרעּפמַאג
 ץנעלדצש יד ןוא סנָאינוי יד ןופ יובצג-ךַאמ רצלָאמש רעד --- ,לַאפ
 עניילק -- .ךטמאַאב יד ןופ ןטלַאװצג טכביוח יר --- .ןטַאטלווצר

 -ניא ץצקיטכיװ --- .,עטריזינַאנרָאמוא יד ןריזינַאגרָא רַאפ ןצמוס
 -ץקצר ןופ גנוטײרּפשרַאּפ יד --- .טוָאלעגסיױא ןצנַאגניא סעירטסור
 טקַארטנָאק ןופ טייקיליײיח---.ןטיײקיטיײרטש-עשיצקידסירוי---.גניריט
 .ןופ טּפַאכרַאפ סנָאינוי יד ןיא טבַאמ שצנַאג יד --- .םיטַאבצלַאב טימ
 ,סרעּפמָאנ --- .ןרָאי-המחלמ ירד ןיא .ל ווָא ,פ .א ירד --- .ץטמאַאב יד
 יר סָאװרַאפ --- .ָאקיסקצמ ןיא טנצמטרַאפצד-טיײטס ןופ טנענַא רער
 ןָאינוי-דיירט רצמַאדרָעטסמַא ןופ ןטָארטשנסיױרַא זיא .ל וװָא .פ .א
 .ךַאמּפָא- ןרירפ רצלַאסרצוװ ןרָאּפ .ל ווָא .פ .א --- .לַאנָאיצַאנרעטניא

 .עיגָאלָאעדיא ריא טגָאמרַאפ סַאלס-רעטעברַא םעד ןיא גנוגעװַאב עדעי
 ןופ לכה-ךס רעד קיטשינ יװ ,ןייז טינ לָאז גנוגעװַאב ַא םערָא קיטסייג יו
 סניױוזַא ךָאד ןַארַאפ זיא ,ןייז טינ לָאז ןעגנוניימ ןוא ןעגנואיושנא עריא
 טריפ יז סָאװ ץנעטסיזקע יד ןגיוא ענענייא עריא ןיא טקיטכערַאב סָאװ
 ,טײנַאב יז סָאװ ןטַאט יד ןוא

 -ייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא, רעד ןופ עיגָאלָאעדיא יד זיא סָאװ |

 ץנעטסיזקע ריא ןגױאווַאב טָאה רונשי-טכיר רעקיטסייג רעכלעוו ? "רָאב
 -ַאֹּפ רעקירָאי-גנַאל ריא רַאפ יז טָאה גנוקיטכערַאב עכלעוו ?ןרָאי ?ליפיוזַא

 טייהרעמ רעסיורג ןייז ןיא סַאלק-רעטעברַא רעד זַא טכַארבעג טָאה סָאװ קיטיל

 ? ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג זָאלצוש ןביילב לָאז
 ,לעיציפָא טריטסיזקע ,? ווָא .פ .א יד סָאװ רָאי 80 יד ןופ ףולרַאפ ןיא

 ןופ הביבס ַא ןיא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןטיבעג סָאװ קינייװ ךיז יז טָאה
 עילַאװכ רעקיטעּפמיא ןַא ןופ טלגנירעגמורַא ,זיורבפיוא-רעטעברַא ןסיורג
 -רענַאיצקַאער ױזַא ןעוועג טינ טּפַאשרעריפ-עיצַארעדעּפ יד זיא ,סקיירטס
 טינ ךָאנ ןבָאה סנָאינוי-ךַאפ יד .ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא יו טרעווילגרַאפ
 -ניא טעּפַארדעגפױרַא טינ ךָאנ ךיז ןבָאה ,סעיציזַאּפ ערעייז טפמעקעגסיוא



 147 סָאלק-רעטצברַא ןשינַאקירַױמַא ןופ טטכישעג

 ןבָאה ייז ,רעטייל ןשימָאנָאקע םעד ןופ ןעלּפַאטש ערעכעה יד ףיוא ןצנַאג
 -מָאנ ,טיבעג-עיצַאזינַאנרָא רעייז ןופ זיירק םעד טקידנערַאפ טינ ךיוא ךָאנ
 סָאװ יײטרַאּפ-רעטעברַא רעד וצ גנוסירנַאב ןייז ןיא ,1886 ןיא טָאה סרעּפ
 ךיז ,שזדרָאשזד ירנעה רַאפ קרָאי וינ ןיא עינַאּפמַאקילַאװ יד טריפעג טָאה
 עקיצנייא ןייז ןעוועג זיא סָאד .,ןעקנַאדעג עשיטסילַאיצָאס טימ טלדנחעג

 ,ןָאטסָאב ןיא רָאּפנעמַאזוצ םעד ףיוא ,1898 ןיא רעבָא .טונימ ?עכַאװש ,
 -ַאס יד ןגעג סָאש "ןקידנטכינרַאפ, ןייז טזָאלעגסױרַא ןיוש סרעּפמָאג טָאה
 טנייז לַאיצָאס ,ןרָאב ןשלַאפ ַא ףיוא ריא טייטש שימָאנָאקע , : ןטסילַאיצ
 " ,ךעלגערטרעדמוא ריא טנייז לעירטסודניא ,טקיטכערַאבמוא ריא

8 

 סרעּפמָאנ לצוימצס

 טניירפ ןייז עיגָאלָאעדיא ןייז ןופ זיירק ןיא ןגיוצעגניירא טָאה סרעּפמָאג
 ווִא דוהרעדָארב) ןָאינוי סערַאילָאטס רעד ןופ טגעדיזערּפ םעד ןוא רעסַארטש
 סרעּפמָאנ .ןטסילַאיצָאס רעירפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רייווקעמ (סרעטנעּפרַאק
 טפַאשרעריפ רעלעיציפָא רעד ןופ טסייג םעד טשרעהאב קידנעטשלופ טָאח
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 רמַאג םעד ןופ רעטקַארַאכ ןתמא םעד .סנָאינוי-ךַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ

 רעד רַאפ רעהרַאפ ןפיוא רעסַארטש הלָאדַא טכַארבעגסױרַא טָאה םזיסרעּפ

 רעד טָאה טרָאד ןיוש .1888 ןיא ךָאנ גנודליב ןוא טעברַא ןֹופ עטימָאק טָאנעס

 -ַאב וצ טכוזעג ןָאינוי-רעכַאמרַאגוצ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ןטכַארט עקירעמַא ןיא ןטסינָאינוי-דיירט יד זַא ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןקיאור

 .ןליצ ערענָאצולָאװער-שיטילאּפ ןייק ןופ הלילח טינ

 1883 ןיא ךָאנ גנורעכיזרַאפ סרעסארטש

 םינ ןבָאה טניירפ ענייז ןוא רע יצ ,ןרָאטַאנעס יד ןופ ןגַארפ יד ףיוא

 ערעייז ןופ ענַאל רעד ןופ גנורעסעברַאפ רעד רעסיוא ןקעווצ ערעטייוו ןייק

 --- ןֿפוא ןקידנלעטשנדירפוצ ַא ףיוא טרעפטנעעג רעסַארטש טָאה רעדילגטימ

 | : ןרָאטַאנעס יד רַאפ

 עשיטייח יד ןרעסעברַאפ וצ ץלַא ןופ רעירפ טבערטש ריא, :עגַארפ

 | "ל ץגַאל

 סָאװ ךַאפ םעד ףיוא גנוטכַא ץלַא ןופ רעירפ ביג ךיא ,ָאי, :רעפטנע

 ,רעכַאמ-רַאגיצ יד ןופ ןסערעטניא יד ףיוא גנוטכַא ביג ךיא .טערטרַאפ ךיא

 -  ".העטערטרַאפ רעייז יוװ ךימ ןקיטפעשַאב עכלעוו

 ".לוצ ןקיטליגדנע רעייא ןגעוו טגערפעג רָאנ ךיוא בָאה ךיא , :עגַארפ

 גָאט ןופ ןבעל רימ .ןליצ עקיטליגדנע ןייק טינ ןבָאה רימ , : רעפטנע

 -קריוװרַאּפ ןענעק סָאװ ןכַאז --- ןכַאז עקידלַאב רַאפ רָאנ ןפמעק רימ .גָאט וצ

 יעיצוטיטיסנָאק רעזנוא ןיא ןגָאז רומ * * * ,רָאי עכעלטע ןיא ןרעוו טכעל

 עשיטקַארּפ עלַא ןענייז רימ * * * .ןטסירָאעט עלַא יד ןגעג ןענייז רימ זַא

 ?,ןשטנעמ

 סעסרעּפמָאג ןעוועג זיא סָאד ,"טיײקשיטקַארּפ , רַאפ ןוא ןטסירָאעט ןגעג

 ,רעטיירב רעד ןשיװצ געוו ןשלַאפ ןוא ןלָאמש ןייז ןטכױלַאב טָאה סָאװ לקַאפ

 יד זיא סָאװ ףיוא .עסַאמ-רעטעברַא רעטריזינַאגרָא-טינ רעקידנענָאילימ-?יפ

 ןענייז סָאװ ןוא טעברַאעג יז טָאה ױזַא יו ,טריזַאב ןעוועג "טייקשיטקַארּפ

 ? ןטַאטלוזער עריא ןעוועג

 יד ןופ ןייגוצ ןעמ ףרַאד "רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא , רעד וצ

 : ןטקנוּפ עלַאטנעמַאדנופ עדנגלָאפ

 ; סיטקַאט ןוא ןדָאטעמ עריא 8 ; יובענ ריא ,2 ; עיגָאלָאעדיא ריא ,1

 .ןעגנוכיירגרעד עריא 4
| 

 ינַאגרָארעטעברַא עסיורג עקיצנייא יד זיא ,5 ווא ,פ .א יד .עיגָאלָאעדיא

 יפַאק רעד טימ טכַאמעג םולש סידנעטשלופ טָאה סָאװ טלעװ רעד ןיא עיצַאז
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 -נעל עשיאייּפָארייא יד ןיא גנוגעווַאב ןָאינוי-דיירט יד .גנונעדרָא רעשיטסילַאטי
 עכעלטע ןוא (עשיליוטַאק) עלַאיצַאס-ךעלטסירק יד ןופ םַאנסיוא ןטימ ,רעד
 ףמַאק-ןסַאלק ראפ ןעווענ ןּפיל יד טימ סנטסקינייוו ןענייז ,סנָאינוי עלַארעביל

 םנופ ףוס ןיא ,גנונעווַאב ןָאינוי-דיירט עשילננע יד וליפַא .םזילַאיצַאס רַאפ ןוא

 -לעזעג רעד ןופ גנולייטעצ-ןסָאלק יד טנעקרענָא טָאה ,טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ
 לעיציפָא ןוא טעטירַאדילָאס-רעטעברַא רַאפ ליומ ןטימ ןעוועג זיא ,טפַאש

 ןָאינוי-דיירט יד טָאה טימרעד .ננונעוַאב עשיטסילַאיצַאס יד טציטשעג
 ןטיברַאפ לָאמַא טעוװ גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד זַא ,ןבעגענוצ גנוגעװַאב
 ןיא ןעמוקרָאפ טעװ סָאד ױזַא יװ ןוא ןעוו ,רעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ ןרעוו
 .ךַאז רעדנַא ןַא

 -קעװַא רעטעּפש ןבָאה עּפָארייא ןיא רעריפ ןָאינוי-דיירט עטכער יד
 ןופ ןוא ףמַאק-ןסַאלק ןופ רעטייוו סָאװ סעיצַאזינַאנרָא ערעייז טּפעלשעג
 ךיוא ןבָאה סָאד .םַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ייז ןענייז םעד ןיא ,םזילַאיצַאס

 ןענייז רעבָא לעיציפָא .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ רעריפ יד ןָאטעג

 סנעמעוו ,גנוגעוַאב רעד ןופ ןלייט ןעוועג עסערּפ רעייז ןוא סנָאינוי יד
 ,םזילַאטיּפַאק ןפרַאוװאוצמוא ןייז טפרַאדַאב טָאה קעוצ-טּפיוה

 סַאֹלְק ןשיטסילַאטיּפָאק 8 ןפ ץנעטסיזקע יד ןייט טיג טעז .ל װָּט .פ .א

 עקיצנייא יד ןעוועג ןזיא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא יד
 טכַאמענ טינ ביֹוהנֶא עמַאס ןופ טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עפסיורג
 יד (*,םזילַאיצַאס ןוא ףמַאקדןסַאלק יװ ןכַאז עכלעזַא טימ סעינַאמערעצ ןייק
 ןייק טינ טגָאמרַאפ יז זַא ,ןכָארטשרעטנוא רָאלק ןוא ןפָא טָאה .? וװִא .פ .א

 זיא םזילַאטיּפַאק .גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןגעג תונוכ עכעלטנייפ
 רעכלעוו רעטנוא גנונעדרָא יד זיא סָאד .ןביילברַאפ טעוו םזילַאטיּפַאק ןוא ָאד
 ךרוד זיא ןָאט ןפרַאד רעטעברַא יד סָאװ ץלַא ,ןבעל ףרַאד טייחשטנעמ יד
 -ענ ַא ןגירק ןוא ענַאל רעייז ןרעסעבוצסיוא ןבערטש ןעלטימ עטפַאהנרע,
 עיצַארַאלקעד רעֶלעיציפָא רעד ןופ) ".טעברַא רעייז רַאפ גנוניױלַאב עטכער
 (**+ (,1924 ,יעד רָאכיײל ,,? ווָא .פ .א רעד ןופ

 ,רענעפָא זיא וו לייוו ,ןרָאו עקידרעטעּפש יד ןופ עלומרָאפ ַא ןעגנערב רימ (*
 רעד ןופ גנונעקרענָא ןייז טלעטשרַאפ םזיסרעּפמָאג רעד טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא
 .ןזַארפ עקידלגילפ-ךיוה ןופ לובמ ַא ןיא גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק

 טָאה סָאוו ,גרובסטיפ ןיא 1881 ןיא רָאפנעמַאזוצ ןטשרע םעד ףיוא רָאנ (**
 טימ סימָארּפמָאק ַא יװ זיא ,?סנָאינוי רָאבייל דנע סדיירט דזיינַאגרָא , וד ןּפַאשַאב
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 ּפַאק ןטימ םולש ןלופ ַאזַא טסילש עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןַא ןעוו

 טנקייל ןעמ ןעוו .ךעלדיימרַאפמוא ןסולש עקידרעטייוו יד ןענייז םזילַאט

 "ןסַאלק קיטייצכיילג ןעמ טנקייל ,ןסַאלק ףיוא טלייטעצ זיא טפַאשלעזעג יד זַא

 םזיסרעּפמָאנ רעד .רעטעברַא יד ןשיוװצ טעטירַאדילָאס-ןסַאלק ןוא ףמַאק

 ןוא רעטעברַא רעטרעװ יד ןצונַאב וצ רעייפ רַאפ יװ טיהעג ךיז טָאה

 עריא ,.ל ווָא .פ .א רעד ןופ רוטַארעטיל עלעיציפָא עצנַאג יד ,סַאלק-רעטעברַא

 רעבעגטעברַא ןופ טדערעג ןבָאה ,ןכיילג סָאד ןוא סעיצולָאזער ,ןרָאפנעמַאזוצ

 טצונַאב ןיא ןטלעז .(סיאָאלּפמע ןוא סרעיאלּפמע) רעמענטעברַא ןוא

 יד ןעו .סַאלק רעשיטסילַאטיּפַאק יװ ,ןימרעט רעכעלרעפעג ַאזַא ןרָאװעג

 ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג טרָאװ ףרַאש ַא ןגָאז טזומעג ןבָאה רעריפ-עיצַארעדעפ

 לעשריױמָאק) ןסַאלק-סלדנַאה יו ןענימרעט עלעדייא עכלעזַא טצונַאב ייז ןבָאה

 ןבָאה ,קיירטס ַא ךרוד ןגױצעגנָא רעייז ןעוועג זיא עגַאל יד ןעוו .(סעסעלק

 רעבָא .(סטסערעטניא רינָאמ) ןסערעטניא-טלעג יד ןסייהעג ןטסילַאטיּפַאק יד

 ןעמָאנ ןתמא םעד ליומ ןייז ןופ טכַארבעגסױרַא סרעּפמָאנ טָאה ןטלעז

 : ,רעשרעה עקיטציא יד ןופ

 יר ,טציא ךיוא טפמעקַאב ןוא ,טפמעקַאב רעטיב טָאה םזיסרעּפמָאנ רעד

 הרוחס ַא טפַארק-טעברַא זיא םזילַאטיּפַאק רעטנוא זַא ,סקרַאמ ןופ עירָאעט

 ףיוא טפַארקיטעברַא ןייז ןפיוקרַאפ זומ רעטעבדַא רעד זַא ,תורוחס עלַא יו

 ףיוא גנוקידיילַאב ַאזַא ןגעג טמערוטשעג טָאה סרעּפמָאנ .קרַאמ-טעברַא םעד

 זיא ,טפַאשרעריפ .? ווֶא .פ .א רעד ןופ הרות רעד טיול ,טעברַא ,רעטעברַא

 וצ טגָארט רעטעברַא רעד .טפַאשלעזעג רעקיטציא רעד ןיא ךאז עקידובכב ַא

 .וצ טגָארט טסילַאטיּפַאק רעד יװ ?קיטרַא ןקיטיונ ַאזַא עירטסודניא רעד וצ

 ןוא טייקיאייפ ,לַאטיּפַאק ןייז ,רעטייווצ רעד ןוא טעברַא ןייז ,רעטשרע רעד

 .עירטסודניא רעד ןופ ןלייט עסידנעווטיונ ןענייז ןכַאז עדייב .גנוטלַאװרַאֿפ

 ןרעדנַא םעד רענייא ןעלדנַאהַאב ןפרַאד ןוא םיפתוש רעבירעד ןענייז עדייב

 זיא לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיוצ תופתוש ןופ עירָאעט יד .םיפתוש יװ

 ןביוהוצנֶא המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןרָאװעג טצונעגסיוא

 -טַאלּפ רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגניירַא "סטיינ, יד ןופ ןטַאגעלעד עדנזעוונָא יד

 ףמַאק ַא רָאפ טמוק רעקלעפ עטריויליוויצ עלַא ןיא זַא ,גנורעלקרעד יד עמרָאפ

 -ערָאה יד וצ ןקילגמוא ןעגנערב טעװ ףמַאק רעד ; לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ

 -םווא ןוא ץוש רעקיטייזנגעג רַאפ ןקינייארַאפ ךיז ןלעוװ ייז ןדייס ,ןסַאמ ענשַאּפ

 ףווא שינערעהוצנָא ןַא יװ ןרָאװעג טשטייטעגסיוא זיא גנורעלקרעד יד .גנורעסעב

 גנופַאשּפָא יד זיא ףמַאק-ןסַאלק ןופ ליצ רעקיטליגדנע רעד זַא םינ רעבָא ,ףמַאק-ןסַאלק

 .םזילַאטיּפַאק ןופ
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  "רִא ןעמונעג ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .סנָאינוי יד ןשיװאוצּפָא ףירגנֶא 8
 -רַאפ רעד ןיא העד ַא טשרמולכ ןבָאה סָאװ סנָאינוי-עינַאּפמָאק ןריזינַאג
 | .עירטסודניא רעד ןופ גנוטלַאװ

 ןייז טגנַאלרעד טָאה סָאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןעוו ,1991 ףוס ןיוש
 -רךֶא ערעייז ןגעג ןוא רעטעברַא יד ןנעג עוויסנעפָא רעד ןיא ּפַאלק ןטשרע
 יד ,סנָאינוי עטסערג יד ןופ רענייא ןופ ןַאגרַא רעד טָאה ,סעיצַאזינַאג
 -ניימעג יד ןגעוו ענמיה ַא ןיא ןעגנוזעצ ךיז ,סרעטנעּפרַאק ןוָא דוהרעדָארב
 ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןופ ןסערעטניא עכעלטפַאש

 יד ןלעפרַאפ טפָא רעייז זַא ,טקַאפ ַא רעבָא ןרעיודַאב םוצ זוא סע,
 ןוא לַאטיּפַאק ןופ ןעגנואיצַאב יד ןריטוקסיד סָאװ ,ערעדנַא ןוא ןרָאטַארָא
 עדייב .שיטנעדיא ןענייז עדייב ןופ ןסערעטניא יד זַא ןפוירגַאב וצ ,טעברַא
 ןעוו רָאנ שיטסינָאגַאטנַא ןענייז ייז .טעטירעּפסָארּפ ןוא עיצקודָארּפ ןפרַאד
 ןווא ןופ גלָאפרעד רעד .ןעגנוגנידַאב-טעברַא ןוא ןיול רעביא ךיז ןעגניד ייז
 רענייק .לייט ןטייווצ םעד ןופ גלָאפרעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טגיל לייט
 .לויט ןטייווצ ןופ גנונעכער ןפיוא ןייזליואוו ןסינעג גנַאל טינ ןעק יז ןופ

 ןוא רעבעגטעברַא םעד ןשיווצ ןייז ןעק סָאװ טקילפנָאק רעקיצנייא רעד,
 ןגירק לָאז ייז ןופ רעדעי סָאװ עיצרָאּפָארּפ רעד ןגעוו זיא רעמעברַא םעד
 -נווא ףרַאד גנולייטרַאפ עקידרשוי ַא .עיצקודָארּפ רעמַאזניימעג רעד ןופ
 סע רעמ סָאװ ןוא ןליײטרַאפ וצ סָאװ ןייז זומ רעירפ רעבָא .ןרעוו טריפעג
 ןייז ןגירק וצ ןדעי רַאפ טייקכעלגעמ יד ןיוז טעוװ רעסערג ץלַא ,ָאד זוא
 -מעווָאנ ,"רעטנעּפרַאק , ןופ ,לקיטרַא-טייל ,טעברַא ןוא לַאטיּפַאק) ",גנוניולַאב
 -ךיירט ןיא סגנידיר :סָאּפַאס דיווייד ןופ ןעמונעגסיורַא ,19 טייז ,1991 רעב
 (,86 טייז ,םוינָאינוי

 ןיא ןלייט עדייב וצ ףור ןלעבָאנ ַא טימ ךיז טקידנע ?קיטרא-טייל רעד
 -ארּפ יד ןרעסערגרַאפ ךרוד ןטיּפָארּפ יד ןרעסערגרַאפ וצ עירטסודניא רעד
 | ..רעטעברַא ןדעי ןופ עיצקוד

 רעבעגטעברַא עקידרשוייטיג ןט עסידרשוי ןופ עירָטעט יד

 -רעטעברַא ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ,קידרשוי ןוא טוג זיא םזילַאטיּפַאק ביוא
 ןעמוקסיוא ךיז ןשיווצ זייווקיצנייא םיפתוש יד ןלָאז 47לכב סעיצַאזינַאגרָא
 עטמירַאב יד טקורעגסיורא םזיסרעּפמָאג רעד טָאה םעד ףיוא .קיטרַאפ ןוא
 ,("ריעּפנָא ,) עקידרשוי-טינ ןוא רעבעגטעברַא ("ריעפ,,) עקידרשוי ןופ עירָאעט
 ןעוועג סנָאינוי עקַאט ןטלָאװ ,ןשטנעמ ענייפ ןעוועג רעבעגטעברַא עלַא ןטלָאװ
 .םיטַאבעלַאב ענייפ ןייק טינ ןַארַאפ ךיוא ןענייז קילנמוא םוצ .קירעביא
 -מוא ,ףתוש-רעטעברַא רענלצנייא רעד זיא םיטַאבעלַאב ענייפ-טינ יד ןגעג
 עלַא ןסינייארַאפ ןעמ ףרָאד םיטַאבעלַאב עקידרשוי:טינ יד ןגענ ,קיטכעמ
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 ,רעבעגטעברַא עכלעזַא טימ רשוי ןענרעל ןלעװ ןעמַאזוצ ייז ןוא רעטעברַא

 ,סנָאינוי יד ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ גנוקיטכערַאב יד זיא סָאד

 ףיוא ןבירשעגנָא טָאה םזיסרעּפמָאנ רעד סָאװ גנוזָאל יד זיא סָאװ

 / +ןָאפ ןייז
 -רשוי ַא רַאפ גנונױלַאב עקידרשוי ַא :ענייפ ַא רעייז זיא גנוזָאל יד

 .(?קריָאוו ס'יעד ריעפ יע רָאפ יעּפ ס'יעד ריעפ יע ,,) נָאט-טעברַא ןקיד

 ןקידרשוי א רַאפ גנוניולַאב עקידרשוי ַא זיא סָאװ ןעמיטשַאב טעוו רעוו

 ךַאמּפִא רעד .ךַאמּפָא ןַא ךרוד סָאבעלַאב רעד ןוא ןָאינוי יד 4 גָאט-טעברַא
 ביוא .שיט םענירג ַא םורַא ןעגנולדנַאהרַאפ ךרוד ןרעוו טכיירגרעד ףרַאד

 רעבָא ,?טימ רעטצעל רעד קיירטס ַא ןיא ,טינ ןפלעה ןעגנולדנַאהרַאפ יד

 ,לטימ ןטצעל םעד וצ ןעמוקוצנָא טינ רעסעב לָאמעלַא זיא סע

 רעטעברַא יד ןשיווצ ןצַאזננעג-ןסַאלק ןייק ָאטינ ןענייז סע דלַאב יו

 רעקידנעטשטסבלעז ןגעוו ןדער וצ קיניזמוא אלימב זיא רעבעגטעברַא יד ןוא

 ןייז טינ ןעק ,סַאלק-רעטעברַא ןייק ָאטינ .טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעטעברַא

 ןבָאה םיליכשמ יד לָאמַא יו טקנוּפ .ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא ןופ דייר ןייק

 ןײד ןיא דיא ַא ײז :ןסַאמ עשידיא ערעטצניפ ענענַאטשענּפָא יד טנרעלעג
 םעד טנרעלעג םזיסרעּפמָאנ רעד טָאה יוזַא ,סַאג ןיא שטנעמ א ןוא טלעצעג

 רעגריב 8 ןט פטש ןײד ןיא ןַאמראינוי ַא טסיב :רעטענרַא ןטריציפילַאוװק

 ןייד ךרוד ןסערעטניא עכעלטפַאשניימענ וטסנַָאמרַאפ ּפַאש ןיא ,ןסיורדגיא

 ןוא ּפַאש םעד בלַאהרעסיוא ,ּפַאש ןיא רעטעברַא עקירעביא יד טימ ןָאינוי

 יו רעגריב רעכיילג ןוא רעטקיטכערַאבלופ רעבלעז רעד וטסיב ןָאינוי רעד

 עבלעז יד ,ךריק ןייא ,ןדייב רַאפ גנורינער ןייא .,ןַאנרָאמ ןוא רעלעפקַאר

 ןשיװצ דײשרעטנוא ןײק ָאטינ ,דנַאלרעטָאפ עבלעז סָאד ןוא סעיצוטיטסניא
 .ךיילג ןענייז עלַא ,ךייר ןוא םערָא .רעגריב עשיגאקירעמא

 ףיטילָאּפ רעשיאײטרַאּפמוא רעטשרמולכ רעד ןופ ןטַאטלוזער יד

 גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד טפמעקַאב רעטיב טָאה םזיסרעּפמָאנ רעד

 רעטעּפש זיא ָאטָאמ ןייז (*,ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא ןפַאש וצ ןכוזרַאפ עֶלַא ןוא

 ןופ ליסנואק וויטוקעזקע רעד טָאה 1094 ןיא ןלַאװ-שנעדיזערּפ יד ןיא (*

 שינ זיא סָאװ ,רוטַאדידנַאק סטעלָאּפַאל טציטשרעטנוא לעיציוּפָא .ל וװָא .פ .א רעד

 -עג ווא גנוציטשרעטנוא יד ךיוא רעבָא .ייטרַאּפ רעטירד ַא וצ ןדנובעגוצ ןעוועג

 -בָאנ לָאמ עלַא יו ןענייז ןטנעדיזערּפ-ןָאינוי ערעדנוזַאב יד .ריּפַאּפ ןפיוא ןבילב

 רעיונעג .ןעויטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג ייוװצ יד ןופ רענויא ךָאנ ןעגנַאגעג

 ,20 לטיּפַאק ןוא ײטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ ַא רַאפ גנוגעווַאב רעד ןגעוו
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 ךיז ןחמ רעטעברַא יד ,ָאי קיטילָאּפ .קיטילָאּפ עשיאײטרַאּפמוא . : ןעוועג
 -מוא , רָאנ ,סָאלק רעקידנעטשטסבלעז ַא יו טינ רעבָא ,קיטילָאּפ ןיא ןשימ

 -רַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עטלַא יד ןופ טייז רעד ףיוא ןייז .ה .ד ,"שיאייטרַאּפ
 יד יו םזילַאיצַאס ןנענ ןטָארטענפױרַא ןפָא ןיא םזיסרעּפמָאנ רעד .ןעייט
 .סַאלק-רעטעברַא םעד רַאפ גנוזייל

 ,רעטעּפש ןיוש ןעמוקעג זיא קיטיִלָאּפ רעשיאייטרַאּפמוא ןופ עלומרָאפ יד

 טלעטשעג זיא םזיסרעּפמָאנ רעד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ביֹוהנֶא ןיא
 יד .קיטילָאּפ "ןליּפש , וצ טייקידנעװטיונ רעלַאטורב רעד רַאפ ןרָאװעג
 ןגעג ןצעזעג ,סקיירטס ןגעג סנָאשקנַאשזדניא טימ טלנָאהעג ןבָאה רעטכיר
 טָאה םוילַאטיּפַאק ,סנָאינוי יד ןנעג ןרָאװענ טדנעוװעגנָא ןענייז ןטסָארט
 טכוזעג טָאה םזיסרעּפמָאנ רעד .ץעזענ ץוש-רעטעברַא ןדעי ןנעג טלעטשעג ךיז
 -יבַאל ןייז ןופ טייקיזָאלטכורפ יד ןוא טָארקנַאב ןשיטילָאּפ ןייז ןקעדרַאפ ןצ

 ןשיטילַאּפ ןיא ןטערטניירַא, :עלומרָאפ רעשינַאנַאמעד ַא רעטניה טייקיטעט
 טייקכעלקריוו רעד ןיא .("ןעזיטרַאּפךןָאנ,) "דצ סמעגײק ףױא טינ ,ףמַאק
 ןטאדידנַאק עשיטסילאטיּפַאק יד רַאפ ןעמיטש ןוא ןציטש ןסייהעג סע טָאה

 עשיטסילַאטיּפַאק יד רַאפ ןעמיטש טינ ןוא ?ןשטנעמ עטוג, ןענייז עכלעוו
 טפַאשרעריפ ,? ווא .פ ,א יד ,"ןשטנעמ עטכעלש , ןענייז עכלעוו ןטַאדידנַאק

 רעקידנעגנילק רעד טימ קיטילָאּפ עשיאיײטרַאּפמוא יד טלקיװעגמורַא טָאה

 -יּפַאק יד ןיא --- "טנייפ יד ןפָארטשַאב ןוא טניירפ יד ןענױלַאב , :עזַארפ
 -מַאק רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ רעקידנעטשלופ רעד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאט
 , ווָא .פ .א יד סָאװ ןצעזענ ץוש-רעטעברַא ערַאטנעמעלע יד רַאפ עינַאּפ
 קיטילָאּפ רעשיאיײטרַאּפמוא ריא ךרוד ןרָאי עגנַאל ?יפ ױזַא טריפעג טָאה

 ןטשרע םעד "טניירפ םעד ןענױלַאב , ןופ טייקיזָאלגנונעּפָאה יד טרירטסנַאמעד
 .(ןלַאװ יד ןופ גָאט רעד) רעבמעווָאנ ןיא קיטנָאמ ןטשרע ןדעי ךָאנ קיטסניד

 טימ ןעמוקוצסיורא רעריפ ,? ווֶא .פ .א יד טרעטשענ טינ טָאה סָאד

 -ַאּפ רעשיאיײטרַאּפמוא רעקיטפנונרַאפ ןוא רענולק , רעייז רַאפ גנַאזעג-ביול ַא
 ןיא רעטעברַא יד רַאפ ןעננוכיירגרעד ליפ ױזַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,קיטיל
 ."עקירעמַא

 טָאה ןָאשנעװנַאק , ווֶא .פ .א יד סָאװ טנעמוקָאד ןרעגנעל םעד ןיא

 ןעמָאנ ןזעיצנעטערּפ םעד רעטנוא ,1919 ןיא ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןעמונעגנָא
 ךיז ןגָאלשרעד וצ טבערטש רעטעברַא יד ןופ םַארגָארּפ-עיצקורטסנַאקער יד,
 : ךיז טנָאז ,"גָאט ןרעקיטכיל ןוא ןרעסעב ַא

 ןיא טפַאשרעטעברַא עטריזינַאגרָא יד סָאװ גנורַאפרעד עכעלקילגמוא יד,
 -לופ טקיטכערַאב ,ןעייטרַאּפ עשיטילָאּפ ענעגיוא טימ טַאהעג טָאה עקירעמַא
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 ןטַאטלוזער יד .ל וװָא .פ .א רעד ןופ קיטילָאּפ עשיאייטרַאּפמוא יד קידנעטש

 ןענייז ,טכיירגרעד ןבָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעײטרַאּפ-רעטעברַא וד סָאװ

 יעיציוָאּפ רעזנוא ןופ גיונּפָא ןַא ןפורסיורַא ןלָאז סָאװ עכלעזַא ןעוועג טינ

 ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד ןענייז סָאװ ןטַאטלוזער יד ןוא גנורַאפרעד יד,

 רָאבייל וװָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיאייטרַאּפמוא רעד

 קיטילָאּפ רעד ןופ גנודנעוונָא רעד ךרוד זַא ןזייוו ייז .רוד ןצנַאג ַא ךיז ןעוצ

 ןופ סָאמ ערעסערג ַא ןגָאלשרעד ךיז רעטעברַא עשינַאקירעטַא יד ןבָאה

 םרעכוורַאפ ,טכער רעייז טרילבַאפע סָאװ ,גנובעגצעזעג רעלַאטנעמַאדנופ

 -עג וצ ןריט יד טנפע ןוא ןייזליואוו רעייז טצישַאב ,ןסערעטנוא ערעייז

 .ןגָארקעג טינ ןבָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא רעטעברַא סָאװ ,ןטייהנגעל

 ךרוד ןרעוו טכיירגרעד רעלענש טצוא ןעק גנובעגצעזעג עקידנעוװטיונ יד,

 טימ ,ןסיוועג ריא וצ ליּפַא ןַא ךרוד ןוא גנוניימ עכעלטנפע יד ןרעלקפויוא

 יד ןופ טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעקיגנעהּפָאמוא רעשיגרענע רעד ןופ בָאגוצ ַא

 סָאד .(.9 .מ--גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא) סנָאינוי-דיירט

 יד ביוא ,.ל וװָא .פ .א רעד ןופ עיניל עשיטילָאּפ יד ןייז טעוו סָאד ןוא זוא

 רעשיטקַארּפ רעבָא ---רערעטיב רעד ןיא ןגָארקעג ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ערעל

 ".ןרעוו טדנעװעגנָא ןוא ןרעוו טריטקעּפסער טעוװ גנורַאפרעד ןופ עלוש ---

 רושָארב ערעדנוזַאב ַא ךיוא .1919 רַאורבעּפ ,טסינָאשיײרעדעפ ןַאקירצמַא)

 (.ל וװָא .פ .א רעד ןופ ןבעגעגסיורַא

 רעד ךָאנ ,דָאירעּפ ןשימרוטש ַא ןיא ,יײרעמירַאב עקידהּפצוח ,עטסוּפ יד

 טפמעקעג טָאה עּפָארייא ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט ַא ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 עסיוועג ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז רעדנעל עטסרעמ יד ןיא ןעוו ,טכַאמ רַאפ

 -טכורפ יד ןקעדרַאפ וצ טליצענ טָאה ,ןעמעטסיס גנורעכיזרַאפ-טייקיזָאלטעברַא

 .קיטילָאּפ , ווא .פ .א רעד ןופ טייקיזָאל

 ןבָאה רעדנעל עשיאייּפָארייא יד ןיא רעטעברַא יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 יד ןופ סעיסעצנַאק עסיוועג ךיז ןגָאלשרעד סנטסקינייו המחלמ רעד ךָאנ

 "ניא עלַאטורב טימ ןטָאשעג עקירעמַא ןיא רעטכיר ןבָאה ,ןטסילַאטיּפַאק

 ןּפעלש ןפלָאהעג יירט ןבָאה רעריפדןָאינוי ןוא רעקיירטס ןנענ סנָאשקנָאשור

 .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עטלַא ייווצ יד

 קיטנַאלטַא ןיא ןרָאװעג טנעיילעג זיא עיצַארַאלקעד עשירעמירַאב יד ןעוו

 רעייז רַאפ ןעננוטיירַאברַאפ טכַאמעג ןיוש ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה ,יטיס

 יד סָאװ ?םַארנָארּפ-עיצקורטסנַאקער, יד ,1 ןיא עוויסנעפא רעסיורג

 ןעמַאצ וצ ךוזרַאפ ַא ןעוועג זיא ,1919 ןיא ןעמונעגנָא טָאה .? ווא .פ .א

 ןגיטשעג זיא סָאװ גנומיטש עקיאורמוא יד ןזארפ עקידנעגנילק-ךיוה טימ

 עיצקורטסנַאקער, יד טכַארטַאב טָאה סרעּפמָאנ ,רעטעברַא יד ןשיווצ טלָאמעד
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 יד ןביוהעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןלַאקידַאר יד ןגענ ןפאוו ַא יו ?םַארנָארּפ

 (*,סנָאינוי יד ןיא ּפעק

 עיצַאזינַאגרָא ןַא זיא ןָאינוי ,? ווא .פ .א ןַא + יובעג רעלעגָאיצַאזיגַאגרַא =

 ּפַאש רעד טינ .טעברש רעד יײיב גייצעג עבלעז יד ןצוגַאב סָאװ ןשטנעמ ןופ

 רעטעברַא .נייצעג רעייז רָאנ ,רעטעברַא יד ןעמַאזוצ ןדניב קירבַאפ יד טינ ןוא

 -ניא עכעלטפַאשניימעג ןנָאמרַאפ נייצעג טרָאס ןבלעז םעד ןצונַאב סָאװ

 ןייא רעטנוא ייז טימ ביוא .ןָאינוי ןייא ןיא טריזינַאנרָא ןענייז ןוא ןסערעט

 רעטעברַא ערעדנַא ךס ַא טסיטפעשַאב ןענייז רעבענטעברַא ןבלעז םעד ייב ,ךַאד

 טינרָאג ייז טימ עּפורג עטשרע יד טָאה ,גייצעג ערעדנַא רעבָא ןצונַאב סָאװ

 -רֶא ןענייז גייצענ ערעדנַא יד טימ רעטעברַא עקירעביא יד .,ןָאט וצ סָאװ

 -- טריזינַאנרָא ?לכב ןענייז ייז ביוא --- ןָאינוי רעדנַא ןַא ןיא טריזינַאנ

 -טעברַא ערעדנַא ןבָאה ןוא רעבעגנטעברַא םעד טימ ןכַאמּפִא ערעדנַא ןסילש

 -רַאפ עזיול ַא ןרָאװעג ןפַאשענ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רעמָאט .,ןעגנוגנידַאב

 עמַאס ןיא רָאנ זיא ,סנָאינוי (גייצעג) ךַאפ ערעדנוזַאב יד-טָא ןשיווצ גנודניב

 םעד ןיא גנוטיײדַאב עשיטקַארּפ ןייק טינ ןבָאה עכלעוו ,סליסנואק ךרוד ,ץיּפש

 .רעטעברַא יד ןופ ןבעל ןכעלגעט-נָאט

 טבפלעגּפַא זיא רע טסָטורַאּפ ןוא טמטטש ּפיצנירּפידַאֿפ רעד ןענָאװ טּפ

 -ומירּפ יד ןופ טָאטלוזער ַא זיא ּפיצנירּפ-ךעצ ןוא -ךַאפ רעננערטש רעד

 יפדנַאה ןוא יירעקרעװטנַאה רעד רעטנוא ןעגגוגנידַאב-עיצקודָארּפ עוויט

 ענעטינשענּפָא ןא ןעוועג ךַאפ רעדעי זיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא .םזילַאטיּפַאק

 לבעמ קיטש ןצנַאנ ַא טריצודָארּפ טָאה רעילָאטס ַא .ךיז רַאפ ךַאז עצנַאג ןוא

 ַא ןוא ךיש רַאּפ עצנַאג ַא טיינענפיוא טָאה רעטסוש ַא .ריט עצנַאג ַא רעדָא

 יד .טנעמורטסניא ןצנַאג ַא טרעמַאהעגסיױא ןוא טמערופעגסיוא טָאה רימש

 ןפוא ןכעלריטאנ א ףיוא רעבירעד ןענייז סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עטשרע

 ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאנרַא-ךַאפ .ןכעצ ןוא ןכַאפ יד-טָא ןופ ןסקַאװענסיױא

 ץוש ןוא ףליה רעקיטייזננענ רַאפ ןטפַאשרעּפרעק עשיטָאטש ןיא טקינייארַאפ

 ,קיירטס ןופ טייצ ןיא

 -יּפַאק םענרעדָאמ ןרעטנוא ּפיצנידּפ-ךעצ ןוא -ךַאפ רעגנערטש רעד רעבָא

 ,ןרָאװעג טיובענפיוא ןענייז ןקירבַאפ ,סַאּפש רעקירעיורט ַא זיא םזילַאט

 -רַא יר :לטיּפַאק ןיא ?םַארגָארּפ-עיצקורטסנַאקער, רעד ןגעוו רעוונעג (*
 | | .גירק ןכָאנ רֶעט
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 טלקערבעצ ןוא טלייטעצ זיא טעברַא ,ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז ןענישַאמ
 רעקנילָאמש רעבלעז רעד ןיא ןבילבראפ ןענייז סנָאינוי יד ןוא ,ןרָאװעג
 ןוא ריט עצנַאנ ןייק טינ רעמ ןיוש טכַאמ רעילָאטס ַא .עמרָאפ-עיצַאזינַאגרָא
 ןסעצָארּפ-ריצודָארּפ יד .ךיש רַאּפ עצנַאנ ַא ףיוא רעמ טינ טיינ רעטסוש ַא
 יד ןופ יובעג רעד רעבָא ,שינערעקרעביא עלַאקידַאד ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה
 -ברע רעד ןיא יו רעבלעז רעד ןבילבעג ןזיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 .עבָאּפע רעשיטסילַאטיּפַאק

 םענרעדָאמ ַא ןלעטשפיוא ןיא טלקיװרַאּפ ןענייז ןכַאפ קילדנעצ רַאּפ ַא
 ךַאפ רעדעי רעבָא ,ןדנוברַאפ גנע זיא עגַאל עלעירעטַאמ רעייז ,רעצַארק-?מיה
 רעמ ןיוש ןלעטש סערַאילָאטס יד .טלעװ עטריזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא זיא
 ןופ ןָאטעג טרעוו סָאד ,רעטצנעפ יד רַאפ ןעמַאר ענרעצליח ןייק ןיירַא טינ
 טירקנָאק ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ,רעדיוו ,לַאטעמ ,רעטעברַא-לַאטעמ
 ,טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז ןבָאה סנָאינוי יד ןופ ןעמַאר יד ןוא (ןָאטעב)
 ןופ טיובענ ,זיוה םעניילק םעד ןופ ןטייצ יד ןיא יו עבלעז יד ןענייז ייז
 ערעדנוזַאב ַא ןבָאה ?גיצ יד ןנייל עכלעוו רעטעברַא יד .?גיצ ןוא ץלָאה
 יד ,ןָאינוי ערעדנוזַאב ַא רעדיוו ,לניצ יד ןגָארט עכלעוו יד ןוא ,ןָאינוי
 ןגייל עכלעוו יד טימ תוכייש ןייק טינ ןבָאה טנעמַאדנופ םעד ןבָארג עכלעוו
 -רוטאקוטש יד ןופ טרעדנוזענּפָא ןענייז רעטעברַא-ןזייא יד .ךַאד םעד
 רעטייוו יױזַא ןֹוא רעברַאפ יד ןופ רעטעברַא-רוטַאקוטש יד ןוא רעטעברַא
 ערעדנַא ץנַאג ןבָאה ןוא טרעדנוזענּפָא ייז ןענייז רָאנ טינ .רעטייוו ןוא
 עכעלרעניא ,ערעטיב ןיא טלקיװרַאפ ןענייז ייז רָאנ ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא
 סָאװ ,ןטייקיטיירטש-עיצקידסירוי ןופ ןעמָאנ םעד רעטנוא טנאקַאב ,תומחלמ
 .ם .א רעד ןיא יירעכערב-קיירטס ןופ לַאװק רערעטצניפ ַא ןעוועג ןענייז
 ,אפונ ,5 ווא

 1903 ןיא סגָאיװי פלעירטסודויא ףױט עֶסַאטַא סעסרעּבמָאג

 ,טזינָאינוי-ךַאפ םעד ןופ טעּפָארּפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,סרעּפמָאג
 -רַא יד ןופ ןסערעטניא-ןּפורג עננע יד ףיוא ןליּפש וצ יו טסואוועג טָאה
 -ניא ןַא ףיוא טיובעג סנָאינוי טָאטשנא .ןכַאפ ערעדנוזַאב יד ןיא רעטעב
 גנַאלקנייא ןיא ,.וו .זַא .א ,רעבענטעברַא ,קירבאפ ,ּפַאש ,סיזַאב ןלעירטסוד
 סרעּפמָאג טָאה ,םזילַאטיּפַאק םענרעדָאמ ןופ ןסעצָארּפ-ריצודָארּפ יד טימ
 יד ןוא ןטנעדיזערּפ-סייװ ,ןטנעדיזערּפ ןופ ןישַאמ עקיטכעמ ַא טיובענפיוא
 -תונשקע טָאה סָאװ ןישַאמ ַא ,סנָאינוי-ךַאפ יד ןופ עטמאַאב עכיוה עקירעביא
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 -ךַאּפ ערעייז ןקינייארַאפ וצ רעטעברַא יד ןופ ךוזרַאפ ןדעי טפמעקַאב קיד
 ,סנָאינוי עלעירטסודניא ןיא סנָאינוי

 ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןבענוצּפָא קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה סרעּפמָאג

 -רעטנורַא 1903 ןיא ,? ווא .פ .א רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא טכירַאב

 עשיטסילַאיצַאס עּפורג ַא ,סנָאינוי עלעירטסודניא רַאפ גנונעװַאב יד ןסיירוצ

 רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנירַא טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןטַאנעלעד

 ןיא עירטסודניא רעדעי ןיא סנָאינוי-ךַאֿפ יד ןסינפיונוצ וצ טייקידנעווטיונ

 רעקידרעייפ ַא טימ ןעמוסענסיורַא זיא סרעּפמָאנ .סנָאינוי עלעירטסודניא

 ,סנַאינוי עלעירטסודניא ןופ רעגנעהנָא יד ףיוא עקַאטַא

 טפור ןעמ סָאװ סניוזַא ןוא סנָאינוו-דוירט יד ןעגניווצ וצ ךוזרַאפ רעד
 ןופ עטכישעג רעד ןופ גנולּפירקרַאפ ַא זוא סעיצַאזונַאנגרָא עלעירטסודנוא

 -רַא יד ןופ גנוסַאפפיוא רעטסעב רעד ןגעג זוא ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד

 טמוק סָאװ גנולמוטעצ ןצ ןריפ רעכיז טעוו ןוא טציא ןסערעטניא-רעטעב

 -עדעפ ןַאקירעמַא יד זַא םווצ זוא סע .גנוסיורפיוא ןוא גנוזיולפיוא ברע
 ערעזנוא רַאפ טייצ זיא סע .םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ לָאז רָאבייל ווָא ןָאשיור

 ,טײקכעלטרַָאװטנַארַאפ רעטסנרע טימ טיורטרַאפ ןענייז סָאװ ןטסינָאונוי-דיירט

 רעייז רעדיוא גנוטײרּפשסיוא רפנענושמ ןופ םָארטש םצר ןעמַאצ ןפלעה וצ
 -ונַאגרָא ערעייז ןעיצניירַא טעוו גנוקיטומרעד רעייז רעדָא טייקיטלוגכוילג

 ".גנוטכינרַאפ רעכעלגעמ וצ ןּפעלש ייז טעוו סָאו ליונק םעד ןיא סעיצַאז

 ,19-18 ןטייז ,1903 ,ןָאשנַצװנַאק .ל יװַָא .פ .א רעד ןופ ןצגנולדנַאהרַאּפ יד)
 (.םזינָאינוי-דיירט ןיא סננידיר : ךוב סָאּפַאס דוווייד ןופ ןעמונעגסיורַא

 םָארטש םעד, ןנעג םערוטש סעסרעּפמָאנ ןקרעמַאב טעװ רענעייל רעד |
 סנָאינוי יד ןופ ןריט יד טיירב ןענעפע וצ ?גנוטײרּפשסיוא רענעגושמ ןופ
 -ניא עבלעז יד ןיא ןטעברַא סָאװ רעטעברַא עטריציפילַאװק-טינ יד רַאפ
 ,סנָאינוי-ךַאפ יד וצ טנעָאנ ןעננוקיטפעשַאב ןיא רעדָא סעירטסוד

 רעד ןיא ןענייז 1910 ןיא זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה יובענ-ךַאפ רעד
 עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאנַאיצַאנרעטניא 120 ןסָאלשעגנָא ןעוועג .ל וװָא .ם .א
 -וצ עכעלדיימרַאפמוא יד ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ עוויסנעפָא יד .סנָאינוי
 ןיא 106 ףיוא טרענעלקרַאפ ייז טָאה סנָאינוי עכעלטע ןופ גנוצלעמשפיונ
 ןבילבעג זיא רעטעברַא טייהרעמ עסיורג יד ואוו דנַאל ַא ןיא זיא סָאד ,2
 ּפיצנירּפ ןטיירב םעד ףיוא טיובעג ןייז ןלָאז סנָאינוי יד ןעוו .סגָאיגוי רעסיוט
 רעייז ןוא טפלעה ןופ רעקינייוו ןעוועג לָאצ רעייז טלָאװ עירטסודניא ןופ
 זביג סנָאינוי עלָאנָאיצַאנ 106 .ליפ ױזַא לָאמ יירד יו רעמ טפַאשרעדילנטימ
 .יועטמאַאב-ןָאינוי עכיוה לָאצ עסיורג ַא רעבָא
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 גנוגעַאב "רעטעברַא יד טקיטש פיצנירפ-דאפ |

 "רעטעברַא רעד רַאפ דמעה ןרעזייא ןַא ןרָאװעג זיא יובעג-ךַאפ רעד

 טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןופ ּפיצנירּפ רעלָאמש ַא ,גנונעוַאב

 ,טרעקרַאפ .רעדילגטימ-ןָאינוי יד ןשיווצ טעטירַאדילָאס-רעטעברַא ןעוועדָאה

 טלײטענּפָא ןוא טרעדנוזעגּפָא ןעזעג ךיז טָאה רעטעברַא רענלצנייא רעד

 סינ ןיוש ,גנומענרעטנוא רעבלעז רעד ןיא רעטעברַא עקירעביא יד ןופ

 ּפיצנירּפיךַאפ רעד .ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןיא רעטעברַא ןופ קידנדער

 צּפָא טלעטשעגפיוא טָאה םזיסרעּפמָאנ רעד סָאװ עבמַאד יד ןרָאװענ זיא

 עטריציפילַאװקמוא ןוא עטריזינַאנרָאמוא עסַאמ רעד ןופ םָארטש םעד ןטלַאה

 ןוא גנונעװַאב-רעטעברַא יד טלּפירקעג טָאה ּפיצנירּפ-ךַאפ רעד .רעטעברַא

 טנעקעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,ךעלרעסַאװ עקניניילק ךס ַא ןיא טלייטעצ יז

 ,סריטעקַאר ןוא רעריפ עטּפורָאק ,רעטפערג ,םיצרש ײלרעלַא ןרעּפכורפ

 רעד ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה סָאװ עיצַאזילַארָאמעד יד ,לפייווצ ןָא

 םעד ןעקנַאדרַאפ וצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא עיטַארקָארויבדןָאינוי רעכיוה

 טימ טלדנַאהרַאפ רעבעגטעברַא ןייא ןעוו .סנָאינוי יד ןופ יובענ-ךַאפ ןלָאמש

 יד ןיא ליּפשייב םוצ זיא לַאפ רעד יוװ ,רעײטשרָאפ-ןָאינוי ערעדנוזַאב ךס ַא

 ענלצנייא ןפוקּפָא ןוא ןריטּפורָאק וצ רעגנירג םיא זיא ,סעירטסודניא-יוב

 םעד ןגענ ךַאפ ןייא ןלעטשנָא טנעקעג טָאה רעבעגטעברַא רעד ,רעריפיזָאינוי -

 זיא טַאטלוזער רעד .רעטעברַא עטלייטעצ ךױא-יוזַא יד ןלייטעצ ,ןטייווצ

 "יוב יד ןיא רעבעגטעברַא יד ןזיא שיטַאמעטסיס ןוא םַאזגנַאל זַא ,ןעוועג

 -ןָאינוי יד ןשיװאוצּפָא ןצנַאנניא טעמכ ןעגנולעג עקַאט סעירטסודניא

 .רעצעלּפדןָאינוי ףיוא וליפַא ןעגנוננידַאב

 ןופ עינָאלָאעדיא רעד טימ ןרָאװענ ןדנוברַאפ גנע זיא יובעניךַאפ רעד

 ןדנובעג ןוא טּפינקעג ךיז טָאה סנייא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעֶלעיציּפָא רעד

 קיטקַארּפ יד ןוא ןדָאטעמ יד טסולפנייאַאב ןבָאה עדייב ןוא ןטייווצ ןטימ

 דנַאטשוצ ןרעווש םוצ ןבעגעגוצ ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא .סנָאינוי-ךַאפ יד ןופ

 .ךיז טניפעג סַאלק-רעטעברַא ןופ טייחרעמ עסיורג יד ןכלעוו ןיא

 טלדנַאװרַאפ ןלָאז סנָאינוי-ךַאפ ליפ זַא ,ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג זיא סע

 רעייז יד .רעריפ יד רַאפ ןטפעשעג עטַאוװירּפ-בלַאה ןיא רעטעּפש ןרעוו

 -רַא עיינ ןגעג טנרָאװַאב ךיז טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,טלעג-טירטנייא עכיוה

 ןסַאמ עטיירב יד ןגעג ןעגנוטסעפ ןיא סנָאינוי יד טלדנַאװרַאפ טָאה ,רעטעב

 טלעג-טירטנייא רעד ואוו ,רענייל-לגיצ יד יוװ ,סנָאינוי ןַארַאפ .רעטעברַא

 "ןָאינוי ַא ןכָאמכרוד ךָאנ זּומ טנַאקילּפָא רעד ןוא 9800 יו ךיוה ױזַא זיא
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 ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טָאטשנָא .הכאלמ-לעב רעטונ ַא ןיא רע יצ ןעמַאזקע

 עטריזינַאגרָא עקירעביא יד ןופ עציטש ןגירק יו ,עיצקַא-רעטעברַא רעטיירב

 "ננוריגער רעלַאקָאל ןיא טזָאלעננירַא ךיז רעריפ ליפ ןבָאה ,רעטעברַא

 רעד טימ ןעננוגנידַאב-טעברַא ערעסעב ןגנָאלשרעד וצ ךיז קידנפָאה ,קיטילָאּפ

 רעד ןיא ןגיוצעגניירַא רעמ ךָאנ ייז טָאה סָאד .סנעשיטילָאּפ יד ןופ ףליה
 -כרוד זיא טעטש עֶלַא ןיא קיטילָאּפ יד רעכלעוו טימ עיצּפורָאק רעצרַאוװש

 .ןסערפעג

 ןָאינו עלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש ןצ טביולרעד טינ רעטעברַא:ליבָאמָאטיױא

 סנטצעל ראנג ןעמוקענרָאפ זיא םזינָאינוי-ךַאפ ןנעג ףמאק רעסיורג ַא

 -גנישַאװ ןיא ,1988 רעבָאטקָא ,,? ווֶא .פ ,א רעד ןופ ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא
 ןופ גנַארד רעד ,רעטעברַא-ליבָאמָאטיױא יד ןנעוו ךיז טָאה טלדנַאהעג ,ןָאט
 -ַאב ערעסעב רַאפ ףמַאק םוצ ןוא עיצַאזינַאגרָא וצ רעטעברַא ןסַאמ יד
 טָאה ,.א,ר.נ רעד ךָאנ ךיילנ ,1928 רעמוז ,סקיירטס-ןסַאמ יד ,ןעגנונניד

 .ה .א רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רעטעברַא-ליבָאמַאטיױא רעטנזיוט טכַארבעג
 ןעמ טקיש ןיהואוו ,ןעמ טוט סָאװ :טלעטשענ ךיז טָאה ענַארפ יד .? ווא
 זיא סָאד זַא ןטכַאד ךיז ןעק ףיוא-ןביוא ? רעדילגטימ רעטנזיוט עיינ יד
 ןרעוו טריזינַאגרָא ןפרַאד רעטעברַא-ליבָאמָאטיױא יד .טינ ענוארפ ןייק רָאנ
 ?ןייז שרעדנַא ןעק יו .עירטסודניא-ליבָאמַאטיױא רעד ןופ ןָאינוי ַא ןיא
 ןיא סָאװ ,קיגָאל ענענייא ריא טָאה עיטַארקָארויב .9 ווָאז .פ .א יד רעבָא
 - ,ןסערעטניא-עקילק עריא ןופ טריטקיד

 -ַאב עכיוה עקירעביא ןוא ןטנעדיזערּפ-סייװ ,ןטנעדיזערּפ"ןאינוי יד
 ןרעוו טלייטעצ ןלָאז רעטעברַא-ליבָאמָאטיוא ידו זַא טרעדַָאפעג ןבָאה עטמא
 עסיוועג טימ טָאה טעברַא רעייז סָאװ תוכייש םעד טיול ןוא ןכַאפ יד טיול
 -?יבָאמָאטױא רעיינ א ןיא ןרעוו טריזינַאגרָא טינ לַאפ ןייק רַאפ ןוא ,ןכַאפ
 -נָא ןזומ ךיז ןלָאז ןענישַאמ םורַא ןטעברַא עכלעוו יד .ןָאינוי רעטעכרַא
 ץלָאה טימ ןָאט וצ ןבָאה עכלעוו יד .ןָאינוי-ןטסינישַאמ רעד ןיא ןסילש

 וצ ,ךעלב טימ ןטעברַא עכלעוו יד .,ןָאינוי-סערַאילָאטס רעד וצ ןייג ןלָאז

 יב ,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא ,ןָאינוי סרעכעלב רעד
 -רַא יד ןגעג ןכערברַאפ רעלַאסָאלַאק ַא רָאנ טינ זיא גנוטלַאּפש אזַא

 זיא עירטסודניא-ליבַאמַאטױא יד .ןיזמוא רעּפמעט ַא ךיוא רָאנ רעטעב
 -ַאב ןענייז רעטעברַא רעטנזיוט .טרירטנעצנָאק ןוא טריזילַארטנעצ-דיוה
 טלציּפעצ ןענייז ,רעדיוװ ,ןדָאטעמ-ריצודָארּפ יד ,קירבַאפ ןייא ןיא' טקיטפעש
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 'םיוא רעדזטָא ןופ רעטעברַא יד ןעמענ ,סעיצַארעּפָא רעטרעדנוח ףיוא

 -ךַאֿפ קילדנעצ עכעלטע ןיא ןטלַאּפשעצ ייז ןוא עירטסודניא רענעסָאגעג

 רעטעברַא-ליבָאמָאטױא יד .טייקכעלנעממוא עשיזיפ ַא טעמכ זיא סנָאינוי

 גנורעטילּפשעצ זַא ,רָאלק זיא ייז רַאפ .ןייננייא טינ לָאמנייק םעד ףיוא ןלעוו

 יד ןגעג דנַאטשרעדיוװ ןכיירנלָאפרעד ןופ טייקכעלנעמ ערעי קעװַא טיוט

 רעייז ןופ טַאהעג ןטלָאװ ייז סָאװ ץלַא .ןטַאנגַאמ-ליבָאמַאטיױא עקיטכעמ

 ןרעייטש ןוא סויד ןלָאצ וצ עינעלױװרּפ עסיורע יד זיא טייקירעהעגנָאדןָאינוי

 ,סנָאינוי-ךַאפ יד וצ

 2 טאג
2 

 ןירג סָאיליװ

 ךיוא זיא סָאװ ,סימָארּפמָאק ַא טכַאמעג ןירג םַאיליװ טנעדיזערּפ טָאה

 סנַאינוי-ךַאפ עטלַא יד ןיא ןסילשנָא ךיז .רעטעברַא יד ןקור ןיא רעסעמו ַא

 ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ ענעגייא ןייק רעבָא ,רעטעברַא-ליבָאמַאטיױא יד טינ ןפרַאד

 ,סנָאינוי ?עלַארעדעּפ, ןיא טריזינַאגרָא ןביילב ייז .ןבָאה טינ ךיוא ייז ןלעוו

 רעד ןופ ליסנואק וויטוקעזקע ןטימ גנואיצַאב רעטקעריד ןיא ןעייטש עכלעוו

 .עקירנעטשטסב?עז רעייז ןבָאה קירבַאפ רעדעי ןופ רעטעברַא יד ,עיצַארעדעּפ

 .גנוקינייארַאפ רעלַאנָאיצַאנ ַא ןָא ןביילברַאפ ןוא ןָאינוי

 "עג סיואכרוד ןבָאה עכלעוו רעטעברַא יד ןופ קורד ןרעטנוא ,רעטעּטש

 -עדעפ עלַא ןופ טָאר ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא ,גנוקינייארָאפ ַא טרעדָאּפ
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 רעצנַאנ רעד ןיא ןָאינוי ןייא רעבָא ,טיִארטעד םורָא ןוא ןיא סנָאינוי עלַאר

 רעד ךָאנ טמטמעקעג רעווש טָאה ןירנ .ןטָאברַאפ ץֶלַא ךָאנ זיא עירטסודניא

 ינוי ןיא עיצַאוטיס-?יבָאמַאטױא רעד ןופ גנוטכילש רעטסואווַאב-קירעיורט

 .ןקינייארַאפ ךיז ןלָאז סנָאינוי עלַארעדעּפ יד זַא ןזָאלרעד וצ טינ ,4

 -ניא-םונימולא רעד ןיא טריסַאּפ טָאה --- רענרע ךָאנ ןוא --- עבלעז סָאד

 עלַא שטָאכ ,ןָאינוי עקידנעטשטסבלעז א טָאה קירבַאפ עדעי .עירטסוד

 סנָאלעמ ,עינַאּפמָאק םונימולַא ןַאקירעמַא רעד וצ ןעגנַאלַאב ןקירבַאפ

 -לייט זיא רעטעברַא-םונימולַא יד ןופ טיײקטרעטילּפשעצ יד ,טסָארט-םונימולַא

 .1984 רעמוז ,קיירטס רעייז ןופ ?אפכרוד ןראפ ןעוועג ךעלטרָאװטנַארַאפ זייוו

 ערעטייוו ַא ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא עירטסודניא-ליבָאמָאטיױא רעד ןיא

 -טלעווזור םעד ןיא רעטעברַא יד ןופ גנושיוטנַא ערעטיב יד .,גנולקיװטנַא |

 טימ רראָאב-רָאבייל ליבָאמָאטױא יד ןבעל םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ךַאמּפָא

 רעד ןגעג ליפעגרעדיוו ַא ןפורעגסיורַא טָאה ,רעציזרָאפ רַאפ ןַאמלָאװ ָאעל

 -רעדיוו םעד טצונעגסיוא ןבָאה סעינַאּפמָאק-ליבָאמַאטױא יד ,? ווָא .פ .א

 -מוא סנָאינוי רַאפ עינַאּפמַאק ַא ןבייהוצנָא ןשטנעמ טלעטשעגנָא ןוא ליפעג

 יד טזָאלרַאפ ןבָאה סנָאינוי עקיטרָא ייר ַא .? ווֶא .פ .א רעד ןופ קיגנעהּפָא

 עטשרעהַאב:עינַאּפמָאק ןיא ןיירַא ןלַאפ ייז זַא קידנסיוו טינ ,,? ווֶא ,פ .א

 -ךָאבייל רעד ןיא רעייטשראפ ,? ווָא .פ .א רעד ,דריוב םַאיליוו .סעיצַאזינַאגרָא

 ,סנָאינוי ?עקיגנעהּפָאמנא , יד ןופ טייז רעד ףיוא רעכירַא ךיוא זיא ,דראָאב

 רעד ןופ ץיּפש ןיא עקניל ןוא ןטסינומָאק יד ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןײט רַאפ עיצַאטינַא עטיירב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןָאינוי סרעקריָאוו-ָאטיוא

 -עג טלעטשעג זיא ,? ווָא ,פ .א יד .רעטעברַא-ליבָאמָאטױא עלַא ןופ ןָאינוי
 רעד ןיא עיציזַָאּפ ריא ןרילרַאפ וצ טייקכעלנעמ רעטנעָאנ רעד רַאפ ןרָאװ

 ערעדנַא ןוא ןירג זַא טכַאמענ טָאה רַאפעג יד .עירטסודניא:-ליבָאמָאטיױא

 -ןָאינוי עטרַאּפשעגנייא יד טימ ףמַאק ןרעגנעל ַא ךָאנ ןלָאז רעריפ .ל ווִא .פ ,א

 ןיא רָאפנעמַאזוצ ,? ווא .פ .א םעד ףיוא עיצולָאזער ַא ןריפכרוד ןטנעדיזערּפ

 סנַאיני-ליבָאמַאטיױא עלַא ןקינייארַאפ וצ ,1984 רעבָאטקָא ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס

 רעצעזטפירש רעד ןופ ,דרַאװַאה טנעדיזערּפ ,ןָאינוי רעלַאנָאיצַאנ ןייא ןיא

 ווֶא ןָאשיירעדעפ טיָארטעד רעד ןופ טנעדיזערּפ ,לעטרַאמ קנערפ ןוא ןָאינוי

 יד טנרָאװעג ןפָא ָאקסיצנַארפ-ױַאס ןיא סעדער ערעייז ןיא ןבָאה ,רָאבייל

 ירד זַא ,ןָאיני-ליבָאמָאטָא רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ רענגעג עטעװעטרַאהרַאפ

 ךיז טעװ .? ווא .פ .א יד ביוא רעטעברַא עלַא ןעניוועג ןלעוװ ןטסינומָאק

 -?יבָאמָאטױא רעד ןיא ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש ןגעג ןלעטש רעטייוו
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 סרעקריָאוו ?יבָאמָאטָא דעטיינוי , יד ןוא טקריוועג טָאה סָאד .עירטסודניא

 .ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא "ןָאינוי

 סאו ,ןעגנורעדנע יד ןופ זייווַאב רעקידעבעל ַא ןיא ןָאינוי עיינ יד

 ןיא ייס ןוא .ל ווא ,ם .א רעד ןופ עזַאב רעד ןיא ייס ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ןבָארנעגרעטנוא ןבָאה ףמַאק-סַאלק ןופ ןטיונ ענרעזייא יד .יובעג ריא

 "ךאפ םעד -- רוטקורטפ ,ל .פ .א רעד ןופ ןלייז עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 -ייב טנעקענ טינ טָאה עיטַארקָארויב רעד ןופ דנַאטשרעדיװ רעד .םזינָאינוי

 .רעטעברַא-ליבָאמַאטָא יד ןופ ףירננֶא םעד ןייטש

 ןטייטיטיירטש-עיצקידסירוש ןופ הכמ יד

 -סירוי ןופ קילגמוא םעד טכַאזרוארַאפ טָאה יובעג-ךאפ רעפייטש רעד

 עּפָארייא ןיא גנונעוװַאב ןָאינוי-דיירט יד עכלעוו ןופ ,ןטייקיטיירטש-עיצקיד

 .ןעמַאנסיוא קיצניװ טימ ,טינ שיטקַאפ טסייוו

 ןָאינוי רעכלעוו וצ ןעמיטשַאב וצ ףמַאק ַא זיא ךוסכס-עיצקידסירוי ַא

 וצ טכער סָאד טָאה ןָאינוי עכלעוו ,טעברַא טראפ רעסיוושג ַא טגנאלאב

 םעברַא רעד ייב טקיטפעשַאב ןייז ןפרַאד רעדילגטימ עריא רָאנ זַא ןרעלקרעד

 .סנָאינוי ערעדנַא ןופ רעדילגטימ ןייק טינ ןוא

 סָאװ ןעגנורעדנע עסיורג יד ןופ ןעמַאטש ןטייקיטיירטש-עיצקידשירוי יד

 ןופ ןדָאטעמ יד ןיא טכַארבעגנירַא טָאה גנולקיװטנַא עלעירטסודניא יד

 עטספרַאש ןוא עטסערג יד ,ןלַאירעטַאמ ןופ ךיורבעגנ םעד ןיא ןוא טעברַא
 יד ואוו ,עירטסודניא-יוב רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןפמַאק-עיצקידסירוי

 ןענייז לָאמעלַא ואוו ןוא לַאטנעמַאדנופ ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ןעגנורעדנע

 "עג םעד ןיא ןוא ןדָאטעמ-טעברַא יד ןיא ןעגנורעסעבסיוא עיינ ןעמוקעגוצ

 "דנעטשרַאפ-טסבלעז ןעוועג ,ליּפשייב םוצ ,זיא לָאמַא .ןלַאירעטַאמ ןופ ךיורב

 ןעמַאר יד ףיוא לָאּפָאנָאמ םעד ןוא הקזח יד ןבָאה סערַאילָאטס יד זַא ,ךעל

 .גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש .רעזייה עלַא ןיא רעטצנעפ יד רַאֿפ

 יד .ךעלב ןופ ןוא לַאטעמ ןופ ןרָאװעג טכַאמענ ןענייז ןעמַאר-רעטצנעפ

 לָאז רעטצנעפ יד ייב טעברַא יד זַא טרעדָאפעג טָאה ןָאינוי סערָאילָאטס

 לַאירעטַאמ רעד סָאװ סיוא טינ טכַאמ סע ,רעדילגטימ עריא רַאפ ןביילברַאפ

 טָאה ןָאינוי רעטעברַא לַאטעמ-רעכעלב יד .ץלָאה ןופ רעמ טינ טײטשַאב

 דָארּפ ןרעוו ןעמַאר-רעטצנעפ יד סָאװ םעד בילוצ ; הקזח ריא טלעטשעגסיורַא

 .רעדילגטימ עריא וצ טעברַא יד טגנַאלַאב ,לַאטעמ ןופ טריצוד

 ,ןריט ,ןעמַאר-רעטצנעפ יד ןגעװו סנַאינוי-יוב יד ןשיווצ ףמַאק רעד |



 168 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ טטכישצג

 ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא, יד טמערוטשענפיוא טָאה ,ןכיילג סָאד ןוא רעכעד
 -סיוא ןוא ןעגנורעדנע עכעלרעהפיואמוא יד .ןרָאי עגנַאל רַאפ "רָאבייל ווא

 ,רעזייה עסיורג יד ןעיוב ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגטירַא ןענייז סָאװ ןעננורעסעב

 יד ןשיוצ המחלמ רעקידנעטש ַא ןופ דנַאטשוצ ַא ןטלַאהעגפיוא ןבָאה

 .5 ווֶא ,פ ,א רעבלעז רעד וצ ןעגנַאלַאב עלַא ייז סָאװ טקַאפ רעד .סנָאינוי

 טייקרעטיב סיורג טימ ןרָאוװעג טריפעג זיא גירק רעד .טכַאמעגסיוא טינ טָאה

 ןליפַא ןוא טלַאהעג ןופ טסולרַאפ ,טייצ רעטעברַא יד טסָאקעג טָאה ןוא

 ןָאינוי ןייא ןופ ןרָאװעג ןפורעגסיורַא ןענייז סקיירטס רעטרעדנוה .סנבעל
 -נייא רעייז רעד טָאטשנָא ,ןפמאק-עיצקידסירוי יד ןיא רעטייווצ רעד ןגעג
 ןיא סנָאינוי ךַאפ-יוב יד ןעיובוצרעביא טייסידנעווטיונ רערָאלק ןוא רעכַאפ
 ,עירטסודניא רעד ןופ גנואיוברעביא רעלַאטנעמַאדנופ רעד טימ גנַאלקנייא
 םעד ןרָאּפשרַאפ טימרעד ןוא רעטעברַא-וב עלַא ןופ ןָאינוי ןייא ןפַאש
 .רעייפ ןפיוא ליוא ןסָאנעג סנָאינוי יד ןופ רעריפ יד ןבָאה ,גירק-רעדירב
 -רַא עּפורג עטייווצ יד טפמעקַאב ןוא טסַאהעג טָאה רעטעברַא עּפורג ןייא
 רעטריזינַאגהֶא רעבלעז רעד וצ טגנַאלַאב ןבָאה סעּפורג עדייב שטָאכ ,רעטעב
 טקינייארַאפ ןעוועג ןליפַא ןענייז סנָאינוי ערעייז ןוא גנוגעװַאב ןָאינוי-דיירט
 .עציטש ןוא ףליה רעקיטייזנגעג רַאפ (ליסנואק) טאר ַא ןיא

 רעד בלאהרעסיוא ןענַאטשעג טייצ עגנַאל ַא ןיא ןָאינוי סערַאילַאטס יד
 עיצַארעדעּפ רעד ןופ רָאּפנעמַאזוצ רעד סָאװ םעד בילוצ רָאנ ,? ווא .פ .א
 רעכעלב ןוא לַאטעמ רעד ןטסנונוצ טיירטש-עיצקידסירוי םעד ןסָאלשַאב טָאה
 יד ףיֹוא טפייפעג ןבָאה דוהרעדָארב רעד ןופ רעריפ יד .ןָאינוי רעטעברַא|
 גנוגעווַאב ןָאינוי-דיירט רעד ןופ טּפַאשרעּפרעק רעטסכעה רעד ןופ ןסולשַאב
 לָאז טעברַא יד זַא ןגָאלשעג ךיז תוחכ עלַא טימ טעטש עלַא ןיא ןבָאה ןוא
 וי - *  ,יײז וצ ןעגנַאלַאב

 -רַאפ עמייהעג ןוא טייקיטיירטש-עיצקידסירוי ןופ ךורבסיוא רעיינ ַא
 ןשירפ ַא וצ טכַארבעג ןבָאה עטמאַָאב-ןָאינוי עכיוה יד ןשיווצ ןעגנוקידנעטש
 רעד וצ ןטַאגעלעד יד ,סנָאינוי-יוב יד ןוא ,? ווא .פ .א רעד ןיא סיזירק
 -נַארפ ןַאס ןיא .,5 ווִא .פ .א רעד ןופ גנוציז טנעמטרַאּפעד עירטסודניאייוב
 םעד ,טָאטש רעבלעז רעד ןיא רָאּפנעמַאזוצ .? ווָא .פ .א' םעד ברע ,ָאקסיצ
 יירד יד ןופ עיצַאקילּפַא יד ןזיוועגקירוצ ןבָאה ,1984 ,רעבָאטסָא ןטשרע
 --טראּפעד םעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז עירטסודניא-יוב רעד ןיא סנָאינוי עטסערג
 ,ןָאינוי סערַאילַָאטס יד : ןענייז סנָאינוי ענעזיוועגקירוצ יירד יד .טנעמ
 ךאזרוא עקיצנייא יד .רעקירטקעלע יד ןופ ןוא ,רענייל-?ניצ ןופ ןָאינוי יד
 ַא ןבָאה סנָאינוי יירד יד סָאװ ,זיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא לעיציּפָא זיא סאו

ּ 
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 ןרירפסיורַא ןוא טנעמטרַאּפעד םעד ןּפַאכרַאפי וצ ךיז ןשיווצ' גנוקידנעטשרַאפ
 .ץנעטסיזקע ןופ סנָאינוי ערענעלק יד

 ,ל ווא .פ .א רעד ןופ טפַאשרעריפ יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 -לניצ ,סערַאילָאטס יד טימ ןכַאמּפִא טַאהעג טָאה ץיּפש רעד ןיא ןירנ טימ
 טנעמטרַאּפעדייוב םעד ןיא קירוצ ןיירַא ןעייג יז זַא ,רעקירטקעלע ןוא רעגייל

 גנוציז רעד וצ ןעמוקעג זיא ןיילַא ןירע .רָאי ןביז ןופ גנוטלַאּפש א ךָאנ
 טינ ייז ייב ןטעבעג ךיז ןוא עירטסודניא-יוב רעד ןופ ןטַאנעלעד יד ןופ

 רעכעלנעזרעּפ ןיימ ןופ עגַארפי ַא זיא סע, .סעיצַאקילּפַא יירד יד ןזייווסירוצ

 סנָאינוי-יוב ןצפופ יד ןופ ןטַאגעלעד יד .טרעכיזרַאפ ןירג טָאה --- "ערע

 .ל ווא .פ .א םעד ןופ ערע יד ןעגנַאגעגנָא סָאװ קינייװ קיטנעק רעבָא זיא

 עכיוה יד ןופ סעגירטניא ןופ טײטשַאב ףמַאק רעצנַאג רעד .טנעדיזערּפ
 ןיא רעדילגטימ יד ןופ ןסערעטניא-סנבעל יד ןופ ןובשח ןפיוא עטמאַאב

 -יוב רעד ןיא טציא ןריטסיזקע סָאװ סנָאינוי ןצכַא יד ןופ .סנָאינוי ערעייז

 םורַא ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ ,יירד עטסערג יד ןענייז עירטסודניא

 ,.ל ֹוֶא .פ .א רעד ןופ טנעמטרַאּפעד-יוב םעד רעסיוא ,טנזיוש טרעדנוה ריפ

 "מוא יד ןענייז סָאד .? וֶא .פ .א רעד וצ טציא ןעגנַאלַאב ייז שטָאכ

 .עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ןדָאטעמ עכעלדעש ןוא עטרעּפמולעג

 טיול .? ווא .פ .א רעד ןיא סטנעמטרַאּפעד ןריזינַאגרָא וצ ןַאלּפ רעד

 ןקיטשרעד ןוא ןעיצוצּפָא גוצ-ךַאש ַא ןעוועג זיא ,סעירטסודניא עסיורג יד

 .עירטסודניא רעד ףיוא טיובעג סנָאינוי רַאפ רעטעברַא יד ןופ גנַארד םעד

 טָאה ,1994 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא ,? ווא .פ .א רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד |

 ערווענַאמ ַא ןעוועג זיא סָאד .סטנעמטרַאּפעד ןופ םעטסיס יד טקרַאטשרַאֿפ

 .סנַאינוי עלעירטסודניא ןופ עגַארֿפ רעקידנענערב רעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז

 ערעדנַא עטסרעמ יד ןיא טרעקַאלפענ ךיוא ןבָאה ןפמַאק-עיצקידסירוי

 רעד .סנָאינוי טַאהעג טָאה .ל ווָא .פ .א יד ואוו ,סעירטסודניא ןוא ןכַאפ

 -ןעיורפ ןוא ןעלטיה) ןָאינוי רעכַאמ ירענילימ ןוא ּפעק רעד ןשיוװצ ףמַאק

 טוה-רענעמ יד) עקירעמַא טרָאנ ווֶא סרעטעה דעטיינוי יד ןוא (ןעלטיה

 "קיירטס טכַאזרוארַאּפ טָאה ןוא ןרָאי עגנַאל ןטלַאהעגנָא טָאה ,(ןָאינוי

 זיא 1994 ןטימ ןיא טשרע .רערעדנַא רעד ןגעג ןָאינוי ןייא ןופ יירעכערב

 -ניא רעניילק ַא ןיא ןרירעּפָא סָאװ ,סנָאינוי עדייב ןקיניײאהַאפ וצ ןעגנולעג

 ,טעברַא-ןָאזעפ ןופ דַארג ןכיוה ַא טימ עירטסוד

 -ךוש רעד ןיא טרעקַאלפעג ךיוא ןבָאה ןפמַאק-עיצקידסירוי ערעווש

 ,סנָאינוי קיצנַאװצ וצ טנעָאנ ףיוא טלציּפעצ ןעוועג זיא סָאװ ,עירטסודניא

 -טעברַא רעגנערטש רעד ןופ סיזַאב םעד ףיוא טיובעג ייז ןופ עטסרעמ יד
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 ףיוא ןוא ,.וװ ,זַא' .א ,רעיינ ,רעּפעטש יו ,ןקירבַאפ-ךיש יד ןיא גנולייטעצ
 .ךעלכיש-רעדניק ןוא ךישדןעיורפ ,ךיש-רענעמ יװ ,ןכַאפ ערעדנוזַאב יד

 ןקינייארַאפ וצ ןכוזרַאפ עטסנרע ןרָאװעג טכַאמענ ןענייז 1982 ןיא טשרע

 ,ןָאינוי רעטעברַא-ךיש עטקינייארַאפ יד :רעסיורג ַא ןיא סנָאינוי עניילק יד

 -ךיש רעד ןיא ןָאינוי ,ל ווֶא .פ .א יד זיא סָאװ ,"סרעקריָאװ וש דנע טוב , יד

 רעריפ עריא .םיטַאבעלַאב יד ןופ רוטנעגַא ענעפָא ןַא ןיא ,עירטסודניא

 רערעווש רעד רַאפ ןוא גנורעטילּפשעצ רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענייז
 ענַאל יד ןעוועג זיא רעסעב טינ .ךיז ןעניפעג רעטסוש יד רעכלעוו ןיא ענַאל

 "עג ןבָאה סנָאינוי עכעלטע עכלעוו רעביא ,ןעיײװמַארט עשירטקעלע יד ףיוא

 ,רעטעברַא יד ןופ סויד ןגירק וצ טכער םעד רעביא טפמעק

 ןבָארג ,ןקירב ןעיוב סָאװ ןכַאפ יד ןיא ,עירטסודניא-?ליטסקעט רעד ןיא

 -נָא ענַארפ-עיצקידסירוי עטכולפראפ יד טָאה' םוטעמוא ,סייוובָאס ,ןלענוט

 ןענואוועג םעד ןֹופ ןבָאה םוטעמוא .ןעייר-רעטעברַא יד ןיא ןברוח ןָאטעג

 / -עג טָאה ןָאינוי ןייא סָאװ ,ןטעקיּפ סָאד ןוא סקיירטס יד ,רעבעגטעברַא יד

 -רעטעברַא יד טריטידערקסיד רָאנ ןבָאה ,ןָאינוי רעטייווצ רעד ןגעג טריפ

 .גנורעקלעפַאב רעטיירב רעד ןופ ןניוא יד ןיא טסואימרַאפ יז ןוא גנונעווַאב

 ןעוועג טינ ללכב ןענייז רעטעברַא עטסרעמ יד ואוו סעירטסודניא ןיא ןליפַא

 ןטלַאהעגנָא גנַאל-ןרָאי טָאה ,עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא יו ,טריזינַאגרָא

 .סנָאינוי עניילק בלַאה-ַא-ןוא-ץוט םעד ןשיווצ גידק-עיצקידסירוי ַא

 ןטײליטײרטש-עיצקירסירוי יד טצונעגסיױא טוג טָאה סרעפמָאג

 ןרָאװעג טצונעגסיוא ערטיכ רעייז ןענייז ןטייקיטיירטש-עיצקידסירוי יד

 ,ל ווֶא .פ .א יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןוא ןעיובוצפיוא סרעּפמָאנ לעוימעס ןופ

 יד :טפַאשרעּפרעק עזיול ַא עיצַארעדעּפ יד זיא ?לכב .סנָאינוי יד ןשיווצ

 -טימ לָאצ רעד טיול רעײטשידּפָאק םעניילק ַא ןְלָאצ סנָאינוי ענעסָאלשעגנָא

 -נָא יד ףיוא דנעדניב טינ ןענייז עיצַארעדעפ רעד ןופ ןסולשַאב .רעדילג

 ןסילשוצסיוא ןוא ןסולשַאב ןגנלָאפסיוא טינ ןענעק ייז .סנָאינוי ענעסָאלשעג

 םעד ןופ ?טירד-ייוצ עצנַאנ ךיז טרעדָאפ .? ווֶא .פ .א רעד ןופ ןָאינוי ַא

 ןענייז סָאװ ןעגנובייר-עיצקידסירוי עכעלרעהפיואמוא יד רעבָא ,רָאטנעמַאזוצ

 ,ןענישַאמ יד ןופ גנוריפנייא רעד טימ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןעמואוושעגפיוא

 ןענייז רעריפ-ןָאינוי יד .טנעה יד ןיא שטייב ַא ןסרעּפמָאג ןבעגעג ןבָאה

 לָאז סָאװ לַאנובירט ַא ןפַאש וצ טייקידנעוװטיונ רעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג

 ,טעברַא ןטרָאס עסיוועג רַאפ טכער םעד רעביא ןטייקיטיירטש יד ןכיילגפיוא
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 ןכָארבעגסױא טלָאװ םיכוסכס יד ןכיילגסיוא לָאז סָאװ טּפַאשרעּפרעק ַאזַא ןָא
 טָאה סרעּפמָאג .סגָארוי עלַא טשיװעגּפָא טלָאװ סָאװ ,גירס רענײמעגלא ןא
 -עיצקירסירוי ןטכילש .לַאנובירט אזא ןיא .,? ווא ,פ .א יד טלדנַאוװרַאפ

 יד טינ ביוא ,ןבַאנפױא-טּפיוה יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא ןטייקיטיירטש
 רָאי רָאּפ עטצעל רָאנ יד זיב .עיצַארעדעפ רעד ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה עמַאס

 ואוו ,? ווָא .פ .א רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעקיצנייא ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא
 .,טייצ ןיא ןָא-ןביוא םעד ןעמענרַאפ טינ ןלָאז ןטייקיטיירטש-עיצקידסירוי יד
 וצ טייקכעלגעמ יד ןסרעּפמָאג ןבענעג ךיוא ןבָאה ןפמאק-עיצקידסירוי יד
 עיטַארקָארויב רעכיוה רעד וצ טייקירעהעגנָא יד .ןישַאמ ןייז ןקיטסעפַאב
 ,5 ווֶא .פ .א רעד ןיא טליּפשענ טָאה טנעדיזערּפ-ןָאינוי א סָאװ לָאר יד ןוא
 טייקיטכערעג ןופ לָאשגָאװ םעד ןגיואוועגרעביא טּפָא רעייז טָאה ,ןישַאמ
 .טייז ןייז ףיוא

 סנָאינוי-ךַאפ יד ןופ עטמאַאב עכיוה יד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענייז סע
 רעקיטש ןגירקוצניירַא ןטיטעּפַא ערעייז ןופ ןרָאװענ טּפַאכרַאפ ױזַא ןענייז
 טָאה .? ווֶא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד זַא ,עירָאטירעט "רעדמערפ , ןופ
 -רעד וצ טנַאלַאט ןשירענדער ןייז ןופ םרָאפ עטסכעה יד ןדנעוונָא טזומעג
 .ןפמַאק-עיצקידסירוי ערעייז ןופ טכורפ יד ןייז ןלעוװ סע סָאװ ,ייז ןענָאמ
 ןייא ןפלעה וצ טנַאלַאט-רענדער ןייז טצונעגסיוא סרעּפמָאג טָאה טּפָא רעייז
 יד טרעדָאפעג טלָאמעד ןבָאה סע יוװ טיול ,ןטייווצ םעד ןגעג דצ ןקידנפמעק
 -סױרַא ןקידנרימרַאלַא ַאזַא ןופ רעטסומ ַא .טפַאשרעריפ רעד ןופ ןסערעטניא
 ןייז ןיא ןבעגעג סרעּפמָאנ טָאה ןפמַאק-עיצקידסירוי ערעטיב יד ןגעג טירט
 ביוא זַא ,גנונרָאװ ַא ןיא ,1902 ןיא רָאּפנעמַאזוצ ,? ווָא ,פ ,א םוצ טכירַאב
 ןכיג ןיא ךיז ןטסינָאינוי-דיירט יד ןלעוו טמאצענמוא ןייגנָא טעוו ףמַאק רעד
 סרעּפמָאג טָאה ,ערעדנַא יד ןגעג ענייא ,ןסַאג יד ןיא ןדַאקירַאב ףיוא ןעניפעג

 : ןפורעגסיוא

 ןרָאװעג טּפעלשעגרעטנורַא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ךַאז עסיורג יד זיא,

 ? ףמַאק ןכעלרעניא ןכעלקערש ןוא ןלעבַארעזימ ַאזַא ןיא
 -סיורַא קידתונטחרבמוא ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענויז סָאװ תונברק עלַא ןלעוו ,

 ? עטָאלב ןיא ןרעוו ןפרָאװעג

 רעד ףיוא םַאצ רעקיצנייא רעד ,טּפַאשרעטעברַא עטריזינַאגרָא יד טעוװ ,, |
 רעטעברַא סָאװ גנונעּפָאה עקיצנייא יד ,יײנַאריט ןוא טייקענדעשז רעשירעביור
 טּפעלשעגניירַא ,טפנוקוצ רעד ןיא טייהיירפ רַאפ ןוא טציא ץוש רַאפ ןבָאה
 ? גנוטיירּפשסיוא רענעגושמ ןופ םָארטש ַא ןיא ןרעוו

 יוזַא טינ זנוא טכַאזרוארַאפ םיאנוש-רעטעברַא ןופ עיצַאניבמָאק ןייק,
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 סנָאינוי יד סָאװ ןעגנורעדָאפ-הקזח יד םורַא ףמַאק-רעדורב רעד יו קערש ליפ
 .ןעגנַאלרַאפ-עיצקידסירוי ערעייז ןיא ןכַאמ

 טלקיוורַאפ םינ זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןייא ןייק ָאטינ טעמכ ויא סע;
 ---ןלַאּפ ערעדנַא ןיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעמייווצ ַא טימ טייקיטיירטש ַא ןיא
 זיא סע .עיצקידסירוי ןופ עגַארפ רעד רעביא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטע טימ
 ןוא עיצוטיטסנָאק ריא טרעדנע ןָאינוי ַא זַא ,גנוניישרעד ענעטלעו ןייק טינ
 -טימ ןוא עטמאַאב עריא סָאװ ,ךַאפ רעדנַא ןַא ןפַאכמורַא ןענעק וצ ןעמָאנ
 טריטסיוקע סע ואוו ךַאפ ַא ,ןופרעד טכַארטעג טינ לָאמנייק רָאג ןבָאה רעדילג
 טינ ךיז ןוא קידנגערפ טינ ןָאטעג טרעוװו סָאד .ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ ַא ןיוש
 ןיא רָאפנעמַאזוצ .ל ווָא .פ .א ןופ ןצגנולדנַאהרַאפ) ?.זנוא טימ קידנטַארַאב
 (.ךוב רעבלעז ,סָאּפַאס .ד ןופ טריטיצ .10 מייז ,2

 גנולקיוטנַא יד ,ןסריוו וצ ןבייהעגנָא טינ טָאה גנונרָאװ עשיטעטַאּפ יד

 -עיצַאזינַאגרָא עשירָאמטלַא יד קיגײװעגיא ןפ ןסירעג ּטָאה עירטסודניא ןופ

 -נײרַא עטמאאב-ןָאינוי יד ןופ טייקענדעשז יד .סנָאינוי יד ןופ ןעמרָאפ

 ןוא ןסקאוועגנָא ןיוש ןענייז ייז ואוו ןטרָאד רעלָאצ-רעייטש ךָאנ ןנירקוצ

 רעלעיצנַאניפ ןוא טייקירעווש רערעדנוזַאב ןָא ןגירק ייז ןעק ןעמ ואוו ןטרָאד

 "מאנ ןופ ןרעוו טמַאצענ טנעקעג טינ טָאה ,סקיירטס ןיא יוװ ,גנוריטסעווניא

 יד ךיז ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ ןוא 1912 ןיא ,1908 ןיא ,רסומ סעסרעּפ

 יד ןיא טשרע .חכ ןרעסערג ַא טימ טנערבעצ ןטייקיטיירטש-עיצקידסירוי

 רעכעה ןרָאלרַאפ ןבָאה סנָאינוי עֶלַא ןעוו ,1982--1929 ,םיזירק ןופ ןרָאי

 -ּבִא קרַאטש ןענייז ןוא ,לטירדזייווצ ןליפַא עקינייא ,רעדילגטימ ןָאילימ ַא

 יר ןענייז ,ןכַאפ ךס ַא ןיא ןרָאװעג טקיליטרַאפ וליפַא ןוא ןרָאװעג טכַאװשעג

 -ניא ךָאנ ןענייז ייז רעבָא ,רעליטש ךס א ןרָאװעג ןטייקיטיירטש-עיצקידסירוי

 עפראש א ןעגנַאנעגנָא 1924 טסוניוא ןיא זיא ױזַא .,רעבירָאפ טינ ןצנַאג

 -ַאב ןענייז רעדילגטימ סנעמעוו ,סנָאינוי-ךַאפ ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ גנובייר
 -טנפע ערעדנַא ןיא ןוא ןָאסדָאה םעד רעטנוא לענוט ַא ןבָארג ןיא טקיטפעש
 .קרָאי וינ ןיא ןטעברַא עכעל

 רעד ףיוא סנָאינוי-ךַאפ יד ןופ עיצַאזינַאנרָאער עלַאטנעמַאדנופ יד רָאנ

 ,הכמ יד-טָא ןפַאשּפָא טעװ ץַאלּפ-טעברַא ןוא עירטסודניא ןופ עזַאב רעטיירב

 .ןרָאז ליפ ױזַא רעטעברַא עטריזינַאנרַא יד טגאלּפעג טָאה סָאװ

 ירעכערב סיירטס וופ לטימ א ,טסַארטנָאס ןופ טייקילייה

 .5 ווא .פ .א יד ןופ עזַאב עלָאמש יד ןוא עינַאלָאעדיא עכעלדעש יד
 ןופ רעטעברַא .גנוניישרעד רעקירעיורט ַא ךָאנ וצ טריפענ טָאה סנָאינוי
 קיירטס ןיא סיורַא ןענייז ,סנָאינוי ,? ווֶא .פ .א ןיא טריזינַאגרַא ,ךַאפ ןייא
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 עקירעביא יד ןענייז טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןָאינוי רעייז ןופ ףור ןפיוא
 .פ .א ןיא טריזינַאנרָא ךיוא ,סָאבעלַאב ןבלעז םייב טקיטפעשַאב ,רעטעברַא
 לייט ןייא ,סנָאינוי ערעייז ןופ ףור ןפיוא ןטעברַא ןבילבעג ,סנָאינוי ,? ווא

 ךרוד גנומענרעטנוא יד ןריזילַארַאּפ וצ טכוזענ טָאה רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 ערעייז ןעניוועג וצ גנונעפָאה ןייק טינ ךָאד ייז ןבָאה שרעדנַא ,קיירטס ַא
 זַא טכוזעג טָאה רעטעברַא עטריזינַאנרָא לייט רעטייווצ רעד ,ןעגנורעדַאפ
 רעטעברַא יד זַא טניימ סָאד ,ןרעוו טריזילַארַאּפ טינ לָאז גנומענרעטנוא יד
 רעטעברַא ןלייט עדייב .ןעגנורעדָאּפ ערעייז ןעגיװעג טיב ןלָאז ןקיירטס סָאװ
 טכַארטַאב ךיז ןבָאה ןוא ןצַאל ערעייז ףיוא ךעלּפענקדןָאינוי ןגָארטעג ןבָאה
 רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג זיא סָאד .טייל-ןָאינוי עיירט ןוא עטוג רַאפ
 רער ןיא ןרָאװעג טזייּפשעג ןענייז רעטעברַא יד רעכלעוו טימ ,"ערעל,
 | 7 ,? ווא ,פ ,א

 יד ןעוועג זיא יירעכערב-קיירטס רעכעלדנעש רעד רַאפ דיירסיוא רעד
 -ךַאפ עדעי יו יױזַא ,רעבעגטעברַא יד טימ "?טקַארטנָאק ןופ טייקילייה,
 -עלַאב יד טימ ךַאמּפָא ריא קידנעטשטסבלעז ןוא רעדנוזַאב טסילש ןָאינוי
 -רַאפ ןענייז סיוא ןעייג ןכַאמּפָא יד ןעוו טייצ יד זַא ,ךעלריטַאנ זיא ,םיטַאב
 ןעמַאזוצ ןטעברַא רעדילטטימ סנעמעוו ,סנאינוי ערעדנוזַאב יד רַאפ ןדייש

 ,טפֶא רעייז ךיוא טפערט סע .,ךַאד ןייא רעטנוא רעדָא עינַאּפמָאק ןייא ייב

 טריצָאװָארּפ ןוא ןָאינוי ןייא טימ ךַאמּפָא ןייז טכערב סָאבעלַאב רעד זַא

 סנָאינוי עקירעביא יד ןופ רעריפ יד זַא טנכייצעגסיוא קידנסיוו ,קיירטס ַא

 .קיירטס םוצ ןייטשוצ ןופ רעטעברַא ערעייז ןטלַאהנייא ןוא ןטלַאהּפָא ןלעוו

 -ּפִא ןענייז יירעכערב-קיירטס ןוא טַאררַאפ ןטרָאפ עטסגרע ןוא עטסערגנ יד

 טינ ןכערב ייז זַא דיירסיוא םעד רעטנוא רעריפדןָאינוי ןופ ןרָאװעג ןָאטעג

 זַא וצ ןעגנַאלַאב סָאװ רעטעברַא בילוצ סָאבעלַאב ַא טימ ךַאמּפָא ןייק

 .ןָאינוי רעדנַא
 ַא ןופ טקעוועג ,רעטעברַא יד ואוו ןלַאפ עקילייצמוא יד ןיא ,רעמ ךָאנ

 ןכייצ ַא יו טעברַא יד ןפרָאװעג ןיילַא ןבָאה ,שוח ןשירַאטעלָארּפ ןטנוזעג

 -ַאב יד ןפיולוצ ןעמוקעג ןענייז ,רעקיירטס יד וצ ףליה ןוא עיטַאּפמיס ןופ

 -פיוא ,סעקנושַארטס עבָארג טימ טּפָא רעייז ,ןעננואווצעג טושּפ ןוא עטמַא

 "רַאֿפ .טעברַא רעד וצ ךיז ןרעקקירוצ ןוא קיײרטס-עיטַאּפמיס םעד ןבענוצ

 ןרָאלרַאפ זיא רעטעברַא עּפורג רעטשרע רעד ןופ קיירטס רעד זַא ,ךיז טייטש

 םעד ךיז ןגעג קידנבָאה ,סנָאינוי ערעדנַא יד ןופ רעדילגטימ יד .ןעגנַאנעג

 ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ קידנעייז טינ ןוא ,רעריפ ענענייא ערעייז ןוא סָאבעלַאב

 .רעריפ יד ןבעגעגנרעטנוא ךיז ןבָאה ,עיצַאזינַאנרַא לייפ ןוא קנער א ךרוד
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 יירעכערב-קיירטס ןופ ןשינעעשעג עשיטסירעטסקַארַאב ייווצ ,

 טעװעקיּפעגנָא זיא סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא םעד ןופ עטכישעג יד
 -ןָאינוי ןופ ןעננולדנַאה עשירעטעדרַאֿפ ,עטריקסַאמ-טכעלש עכלעזַא טימ
 עקיטכיוו ןוא עסיורג ייווצ רָאנ ןעגנערב ןוא ןענעגונַאב ךיז ןלעוו רימ .רעריפ
 .רעטעּפש ןטַאטלוזער ערעייז בילוצ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז עכלעוו ,ןלַאפ
 ,ערעדנַא רעטרעדנוה רַאפ שיּפיט ןענייז ןלַאפ ייווצ יד

 ,קיירטס ןיא סױרַא קרָאי וינ ןיא רעטעברַאײיװבָאס יד ןענייז 1916 ןיא
 טירטס ווָא ןָאשיײאיסָאסַא דעטײמַאנלַאמא , יד ןפורעגסיױורַא טָאה קיירטפ םעד

 -רַאפ-ןטעליב ,ןרָאטקודנָאק יד ןופ ןָאינוי יד ,"ןעמרַאק דנע ןעמייווליער

 ןשיטָאטש ןופ רעטעברַא עטריציפילַאװק-טינ ןוא רעמַארפיוא-נעוו ,רעפיוק
 זיא קיירטס רעד .? ווָא ,פ .א רעד וצ טגנַאלַאב ןָאינוי רעייז ,רעקרַאפדןַאב
 רעד .ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב ראפ ןוא גנונעקרענָא-ןָאינוי רַאפ ןעוועג

 -ָארּפ 100 רעטנורא ןענייז רעטעברַא יד .רעקידנצנעלנ ַא ןעוועג זיא ףורּפָא
 ןיא טפַאשרעטעברא רעצנַאנ רעד ןופ עיטַאּפמיס יד ,טעברַא רעד ןופ טנעצ

 ןטכיש עכעלרעגריבניילק יד וליפַא .סיורנ רעיוהענמוא ןעוועג זיא קרָאי וינ

 ןענייז סעינַאּפמָאקײיוובַאס יד ,רעקיירטס יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג ןענייז
 ,טונ ךָאד זיא .ןטנעמעלע רעטעברַא-טינ ןופ וליפַא טָאטש ןיא טסַאהרַאֿפ
 ךָאנ לעיצעּפס ,ןרעוו וצ ןענואוועג ןסנַאש עלַא טַאהעג טָאה קיירטס רעד
 ךיז טנאװעג טינ ביֹוהנֶא ןופ טָאה ננורינער-טָאטש לָאה ינעמעט יד ןעוו

 רעקרָאי וינ רעד ןופ טייהרעמ רעד טימ לַאטורב ןוא ןפָא ױזַא ןסיירוצנייא
 ,גנורעקלעפַאב

 ןטלַאה סָאװ רעטעברַא סעּפורנ ייווצ יד ? טריסַאּפ רעבָא טָאה סָאװ
 רעביײרט-רָאטַאמ יד ,טנעה ערעייז ןיא רעקרַאפ-ןַאב ןופ עיציזַאּפ-?סילש יד
 ייווצ ןיא טריזינַאנרָא ,רעזייח-טפַארק עשירטקעלע יד ןיא רעטעברַא יד ןוא
 סעיצקורטסניא עננערטש ןנָארקענ ןבָאה ,,5 ווִא .פ ,א רעד ןופ ךיוא ,סנָאינוי
 ןזומ ייז .קיירטס םוצ ןייטשוצ טינ לַאפ ןייק רַאפ רעריפ-ןָאינוי ערעייז ןופ
 יד טימ ןכַאמּפָא ןבָאה סנָאינוי יד ?ייוו ,ןעשענ טלָאװ טינרָאג יו ןטעברא
 -מָאק-ײיװבָאס ייווצ יד ,.יט .מע .יב יד ןוא .יט .רַא .יִא יד .סעינַאּפמָאק
 -קיירטס רעטנזיוט טריטרָאּפמיא רעטעּפש נעט ייווצ ןיא ןבָאה ,סעינַאּפ
 סָאװ ןרוטנעגַא עסיורג עכעלטע ָאנַאקיש ןיא ןַארַאפ) אנַאקיש ןופ רעכערב
 ,ןרָאטקודנַאק רַאפ טלעטשענ ייז ןוא (רעכערב-קיירטס טיירנעגנָא ןטלַאה
 ןייק טינ ןרעדָאפ סָאװ ןטעברַא ץלַא ,ןכיילנ סָאד ןוא רעפיוקרַאפ-ןטעליב

 ןרָאװעג טריפעג ןענייז סרָאטיײװעלע עלָא ןוא סייוובָאפ יד .טייקטלושעג
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 -רַא רעטנזיוט רעקילדנעצ ,ייצילָאּפ רעטנּפָאװַאב ןופ יָאוװנַָאק ַא רעטנוא

 יד טימ ןרָאפעג טינ ןוא ןטייקירעווש ײלרעלַא ןענַאטשעגסיױא ןענייז רעטעב

 רעד רעטנוא ןענַאב-בעקס טריפעג ןבָאה טייל-ןָאינוי עקידובכב רעבָא ,ןענַאב

 -טפַארק עשירטקעלע יד ןיא רעטעברַא יד .סעקניבוד ןוא ןסקיב ןופ ץיוש

 יד טומ ןבעגעג טָאה סָאד .ךעלטנייוועג יו טעברַאעג ךיוא ןבָאה רעזייה

 יד .ןרָאװעג ןכַארבעג זיא קיירטס רעד ןוא ,סנעשיטילַאּפ לָאה ינעמעט

 .עטסיל רעצרַאוװש רעד ףיוא ןרָאוװעג טלעטשעג ןענייז רעקיירטס עטסרעמ

 רעטעברַא עשירטקעלע ןוא טיײלרָאטַאמ יד ןופ ךס ַא ןבָאה רעכיז

 ןוא ייווצ ןופ קיירטס ַא ןכערב עכלעוו עקינעי יד ןייז וצ דנַאש יד טליפעג

 .ןעמַאזוצ ךעלנעט ןטעברַא ייז עכלעוו טימ ,רעטעכרַא טנזיוט קיצנאווצ

 -רַאפ יד .קיטכעממוא ןוא ןרָאלרַאפ ךיז טליפעג ייז ןבָאה זייווקיצנייא רעבָא

 .גיז ןקידנעטשלופ ַא ןטלַאהענּפָא ןבָאה סעינַאּפמָאק-רעק

 רעטעפש רָאי עכעלטע רעײט ולָאצַאב טײלרָאטַאמ

 ןופ טייקילייה ןופ ןעמָאנ ןיא טַָאררַאפ ןטפַאהלקע םעד ןופ טכורפ יד

 ימוא ןוא טייקרעכיז רעד טימ רעטעּפש רָאי ףניפ ןעמוקעג זיא ךַאמּפָא

 .טפול רעטריזירטקעלע ןיא רענוד ַא ןופ טייקכעלדיימרַאפ

 רעייז טלקיװעגהעדנַאנַאֿפ דנַאל ןופ ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה 1 ןיא

 יד .עיסערּפעד יד קידנצונפיוא ,רעטעברַא עטריזינַאנרַא יד ףיוא עקַאטַא

 יד ןופ ןָאינוי רעד טימ ןכַאמּפִא יד ןכָארבעג ןבָאה סעינַאּפמַאק-רעקרַאֿפ

 טימ רעירפ ךיז קידנטיירגוצ ,קיירטס ַא וצ טכַארבענ ןוא רעביײרט-רָאטַאמ

 .רעכערבכיקיירטס לָאצ רעטמיטשַאב ַא

 -ַאב ןגָארקעג ןבָאה ןוא קיירטס ןיא סױרַא ןענייז רעבײרט-רָאטָאמ יד

 ןוא רעפיוקרַאפ-ןטעליב ,ןרָאטקודנָאק יד ןופ העבטמ רעבלעז רעד טימ טלָאצ

 ַא ןיא טריזינַאגרָא טינ ןיוש טציא ,רעטעברַא סעּפורג ידדטִא .רעמַאר-נעװ

 עבלעז סָאד .ןטעברַא ןבילבעג ןענייז ,ןָאינוי-עינַאּפמָאק א ןיא רָאנ ,ןָאינוי

 רעגנירג ליפ טנעקעג ןבָאה סעינַאּפמָאק יד .רעטעברַא-טעטיצירטסעלע יד טימ

 עקַאט סע ןבָאה ןוא רעכײרט-רָאטָאמ יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןכערב

 טייקילייה רעד טימ טעכָאפעג ױזַא טָאה סָאװ ןָאינוי יד .ןָאט וצ ןזיווַאב

 םעד ןיא ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא ,םיטַאבעלַאב יד טימ טקַארטנַאק ןופ

 "עג ןבָאה ןטַאנגַאמ - רעקרַאפ יד .רעקרַאפ - ןַאב ןשיטָאטש רעקרָאי וינ

 טציא זיב .ןָאינוי-עינַאּפמָאק רעד וצ ןעגנַאלַאב וצ רעטעברַא עלַא ןעגנואווצ

 .טריזינַאנרַא טינ ךָאנ רעטעברַאײיװבָאס יד ןענייז
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 "ןַאב יד ןופ קיירטס רעד זיא ,לַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ רעטייווצ רעד

 טלייטעצ ןענייז רעטעברַא טרָאּפסנַארט-ןַאב יד ,1922 ןיא רעטעברַא ּפַאש

 -ןַאב יד ןיא ןכַאפ יד ,ןָאינוי ןייז טאהענ טָאה ךאפ רעדעי ןוא ןכַאפ 16 ןיא

 רעד ןופ לייט א ןענייז ןוא טָאר ַא ןיא ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ ןענייז רעּפעש

 רעד בלַאהרעסיוא ןענייז רעדיוו ,סדוהרעדַָארב-ןַאב ריפ יד ,? וװָא .פ .א

 ,5 ווָא .פ .א

 -ןַאב יד ןבָאה ,ףירצנָא ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ ןערב ןיא ,1922 ןיא

 -ןיול יד ןגענ דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטשוצסיױורַא ןסָאלשַאב רעטעברַא ּפַאש

 -וצ יד קידננירק .ןעגנוגנידאב-טעברַא עטרעגרערַאפ ןוא ןעננוריצודער

 טרעלקרעד ייז ןבָאה רעריפ-דוהרעדָארב יד ןופ גנורעכיזרַאפ ןוא ננומיטש

 ַא ןעוועג זיא ףורּפָא רעייז ךיוא .ןנעווןַאב עלַא ףיוא קיירטס-לַארעגעג ַא

 סיֹורַא ןענייז רעטעברַא טנזיוט טרעדנוחה ריפ םורַא .רעקיטנעצַארּּר0

 ,קיירטס ןיא

 ןכעלקערש א ןביוהעגפיוא טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג יד
 יר .ןרעוו וצ טלעטשענּפָא רַאפעג ןיא ןענייז דנַאל ןופ ןענַאב יד : דלַאװג

 רעקרַאפ"ןַאב רעד זַא ןרעכיזרַאפ וצ ןשימניירַא ךיז זומ גנורינער עלַארעדעּפ

 טרַאוװעג טינ גנַאל טָאה גנוריגער עלַארעדעּפ יד .ןרעוו ןסירענהעביא טינ לָאז

 -םי ןשיפיסַאּפ םוצ ָאנַאקיש ןופ ןעייג עכלעוו יד סרעדנוזַאב ,ןענַאב עלַא ןוא

 ,ןטַאדלָאס עלארעדעפ ןופ ןרָאװענ טכַאװַאב ןענייז ,נערב

 טעטירַאדילָאס עשירַאטעלַארּפ סיורַא ןזייו רעבײרט-ויטָאמָאסָאל

 ,ןרָאטסודנָאק ,רעצייה ,רעבײרט-ווװיטַָאמָאקָאל ?עשיטַארקָאטסירַא , יד

 ןבילבעג ןענייז ,טינש-ןיול ןטשרע םעד ןופ טלָאמעד ןטילעג ךיוא ןבָאה סָאװ

 -עדעפ ןעוו רעבַא .רעריפ ערעייז ןופ סעיצקורטסניא טיול סנטסָאּפ ערעייז ףיוא
 ןירַא ןענייז טנעה יד ןיא ןסקיב ןוא ןעלטיה ענעלָאטש טימ ,ןטַאדלָאס עלַאר
 ןוא רעצייה ,רעביירט יד ןבָאה ,ןענַאגַאװ יד ןוא ךעלדיײב-וויטָאמָאקָאל יד ןיא

 ןבָאה ,ןעגנוטיירַאברָאפ ןָא ,ןַאטנַאּפס .ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ ןרָאטסודנָאק
 .ןענַאב ןוא ןוװיטָאמָאקַאל יד טזָאלרַאפ סדוהרעדָארב יד ןופ רעדילגטימ יד
 א ףיוא טריסַאּפ טָאה טעטירַאהילַאס-קיירטפ ןופ ךורבסיוא רעטשרע רעד
 -םיוא קרַאטש ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוא ַאנָאזירַא ןיא עיצנאטס
 רעדניק רעקילדנעצ ןוא ןעיורפ רעטרעדנוה ןופ סענעצס עקידנריר טליּפשעג
 זבילבעג ןענייז עכלעוו ,עינרָאפילַאק ןיא ןעייג סָאװ ןגוצ-ילפ עכייר יד ףיוא

 | ,רבדמ-ַאנָאזירַא ןטימ ןיא
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 ןייא .רעייפ רעדליוו ַא יוו טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה סקיירטפ ענַאטנָאּפס יד

 ןטלַאהעג טָאה סע .ברעמ ןטייוו םעד ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ןטייווצ ןכָאנ גוצ

 -ּפִא טעוו קיירטס-לַארענעג ַא ןוא ןענַאב עֶלַא ןּפַאכמורַא טעוװ רעייפ רעד זַא

 -רַאפ ןרָאװעג ןענייז ןטסילַאטיּפַאק יד .,רעקרַאפ-ןַאב ןצנַאג םעד ןלעטש

 רעסיוא טלָאװ ןענַאב יד ףיוא קיירטס-לארענעג רעכיירגלָאפרעד ַא ,טרעטיצ

 ןעננוריצודער-ןיול רַאפ עקַאטַא יד טלעטשענּפָא רעכיז ןטַאטלוזער ערעדנַא עֶלַא

 ,טריפעג טָאה סָאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעטריזינַאנהֶא רעד סָאװ

 -רעדָארב-ןַאב יד ןופ עטמאַאב עכיוה יד ןבָאה ,ןביוא ןופ קנואוו ַא ףיוא

 .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעייפ רעד ואוו ,אנָאזירַא ןיא טזָאלעג ךיז דלַאב סדוה

 ןעגנואווצעג ייז ןבָאה ,ןזייב טימ עקַאט ךעלכַאזטּפיױה ,ןזייב טימ ןוא טונ טימ
 רעייפ רעד .ןַאב רעד וצ ןוא וויטָאמָאקָאל םוצ ןיינקירוצ רעדילגטימ ערעייז

 טייצ טַאהעג טָאה רע רעדייא ןרָאװעג טקיטשרעד זיא סקיירטס-עיטַאּפמיס ןופ

 -ןַאב יד ןופ רעדילגטימ יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןרעקַאלפוצרעדנַאנַאפ ךיז

 עגַאל רעייז .ןעגנוריצודערדןיול ייווצ ךָאנ ןטילעג רעטעּפש ןבָאה סדוהרעדָארב
 -טעברַא ערעטיב ַא טשרעה 1924 ןיא  ,ןרָאװעג טרענרערַאפ ליפ ןזיא

 ןענַאב יד ףיוא עטקיטפעשַאב לָאצ יד .רעטעברַא-ןַאב יד ןשיוװצ טייקיזָאל
 טימ ןָאילימ א ןופ טייצ רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא

 -טעברַא עטרעגרערַאפ בילוצ ,ןָאילימ ןּפַאנק א ףיוא טנזיוט טרעדנוה טכַא

 םעד ףיוא טעברַא ןופ גנודָאלנָא ערעסערג ןוא עיצַאזילַאנָאיצַאר ,ןעננוננידַאב

 .רעטעברַא םענלצנייא

 עיצקַא-עיטַאפמיס ןכערב וצ ןעגנולעג זיא רעריפידוהרעדָארב יד סָטוורַגּפ

 ערעייז ןיא עקניבוד ערעווש ַא טנָאמרַאפ ןבָאה רעריפ-דוהרעדָארב יד
 -סגנורעכיזרַאפ ךיוא רָאנ סנָאינוי רָאנ טינ ןענייז סנָאינוי-ןַאב יד .טנעה
 -ןקנַארק ןוא טיפענעב-ןטיוט ןופ םעטסיס רעטגייווצרַאפ ַא טימ סעיצַאזינַאנרָא
 טכער-טעטיראינעס ַא טריפעגנייא ןענַאב יד ףיוא זיא וצרעד .ןעגנולָאצּפָא
 רענלצנייא רעד .רעטעכרַא עטלַא רַאּפ םעטסיס-עיסנעּפ ַא סנָאינוי יד ןיא ןוא
 -ןטיוט רַאפ ןעגנולָאצנייא ענייז ייס ןרילרַאפ גנירג ןעק רעבײרט-וויטָאמַאקָאל
 עינַאּפמָאק-ןַאב יד ןעוו ,טכער-טעטיראינעפ ייס ןוא טיפענעב-ןקנַארק ןוא

 ןרָאװעג ןכָארבעג זיא עקניבוד ַאזַא רעטנוא ,סע ןליוו רעריפיןָאינוי יד ןוא

 יד סָאװ טעטירַאדילַאס רעשירַאטעלָארּפ ןופ קורדסיוא רערַאטנעמעלע רעד

 .ןזיױועגסױרַא ןבָאה רעטעברַא-ןַאב ?עשיטַארקָאטסירַא ,

 -ענ רעצנַאג רעד ךרוד זַא ,ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד טייהננעלעגנ רעד ייב
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 -נייא ,עפיט יד םעדָאפ רעטיור ַא יוװ ךיז טיצ סָאלק-רעטעברַא ןופ עטכיש
 רעד רעטנוא ןטעברַא וצ ןליפ רעטעברַא יד סָאװ טפַאשרעננעג עטלצרָאװעג

 ןגעג ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז ןטַאדלָאס ואוו םוטעמוא .ןטַאדלָאס ןופ ץוש

 -טרַאּפשעגנייא עטקרַאטשראפ ַא זיולב טינ ןפורעגסױורַא סָאד טָאה ,רעקיירטס

 עֶלַא ןשיוװצ עיטַאּפמיס עקרַאטש ךיוא רָאנ אפונ רעקיירטס יד ןשיוװצ טייק

 יר .וו .זַא .א ,1894 ,1877 ןיא ןעוועג זיא ױזַא ,טָאטש ןיא רעטעברַא

 .ןיא ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא קיירטס-לַארענעג רעד רעדָא ,ָאדילָאט ןיא ןטכַאלש

 יד סָאװ טסעטָארּפ ןפיט םעד ןופ סעיצַארטסוליא עטסעב יד ןענייז 1984

 ,םקיירטס ןיא ןטַאדלָאס ןצונַאב ןגעג ןזייוו רעטעברַא

 ,ךיוא טרירטסנָאמעד 1922 ןיא רעטעברַא ּפַאשדןַאב יד ןופ קיירטס רעד

 ,עטלָאצאב-רעסעב יד ןשיווצ וליפַא ,רעטעברַא עשינַאקירעמַא יד ןשיווצ זַא

 ךָאנ טָאה שוח-ןסָאלק רעד-טָא ביוא .שוח-ןסָאלק רעטנוזעג ַא ןַארַאפ זיא

 -כעלטרָאװטנַארַאפ יד טניל ,קורדסיוא ןטריזינַאגרָא ,ןרָאלק ןייק ןענופעג טינ

 טסיטשרעד טָאה סָאװ ,טפַאשרעריפ-ןָאינוי רעטּפינקעג-טוג רעד ףיוא טייק

 ךָאנ ךיז טָאה סע רעדייא טעטירַאדילַאס-ןסַאלק ןופ קורדסיוא ןטסעדנימ ןדעי

 ירד זַא ,רעבָא ןזייוו סילָאּפַאענימ ןוא ָאדילָאט ,ָאקסיצנַארפ ןַאס .ןסקַאװעצ

 ןטייקיטעט עשירעטעררַאפ עכעלדעש יד ןעמוקוצייב ןָא ןביוה ןסַאמ-רעטעברַא

 ,רעריפ ,? ווא .ם .א עלעיציפָא ערעייז ןופ

 רעטעברַא יד ןקידעש ןעגימרעמ עגנַאל ףיוא ןכַאמּפַא עוויטסעלָאק

 ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ ביֹוהֹנֶא ןיא סקיירטס עסיורג יד ךָאנ
 קיירטס-ןַאב רעד ןוא 1894 ןיא דעטסמָאה ןיא קיירטס רעקיטולב רעד יו
 טלעטשעננייא סנָאינוי-ךַאפ יד ןבָאה ,1899 ןיא סבעד ןישזדוי ןופ טריפעג
 סָאװ .רעבעגטעברַא יד טימ ןימרעט ןגנַאל ַא ףיוא ןכַאמּפָא ןופ קיטקַארּפ ַא
 ,ךַאפ ןייז ןיא קיירטס ַא ןגעג טנרָאװַאב ךיז טָאה רעריפדןָאינוי ַא רעגנעל
 עכעלטע ףיוא ןכַאמּפָא .טליפעג ךיז רע טָאה רעמעװקַאב ןוא רעסעב ץלַא
 יו ,ןכַאפ עקינייא ןיא .גנוניישרעד-ןסָאמ ַא ןעוועג ןענייז דנַאנַאכָאנ רָאי
 10 ףיוא ךַאמּפָא ןא זיב ןעגנַאגרעד סע זיא ,רעטעברַא ןישַאמ-קורד יד ייב
 סנעמסערּפ גניטנירּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה ךַאמּפָא ַאזַא .טייצ רָאי
 רעקרָאי וינ יד טימ 1911 ןיא ןסָאלשעג ,ירעב "רָאשזדיימ , ,לַאנָאשענרעטניא
 רעד ,ןכַארבעגסױא זיא המחלס יד .טייצ רָאי 10 ףיוא רעקורדיגנוטייצ
 -10 םעד טימ ןדנובעג ןעוועג ןענייז טיײלסערּפ יד ןוא ןגיטשעג זיא תורקי
 -רעד ןוא ןטלַאהעגסױא טינ רעקורד יד ןבָאה 1917 ןיא .ךַאמּפָא ןקירָאי
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 ןופ ןעמוקעג ךיילג ןענייז ןטנַאנעטייל ענייז טימ ירעב .קיירטס ַא טרעלק
 קירוצ ןייג רעטעברַא יד ןסייהעג ןוא ,ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,יסענעט ,ליװסקַאנ

 ןרָאװעג טרעלקרעד קיירטס רעד זיא .טנַאזטנַא ךיז ןבָאה ייז .טעברַא רעד וצ

 ןרָאװעג ןענואווענ רעבָא זיא קיירטס רעד ."ךעלצעזענמוא ,, רַאפ ןירעב ןופ

 ןכָארבעצ ָאי רעבָא טָאה ירעב .ןעגנולדנַאה עשירעכערבקיירטס סירעב ץָארט

 -צעזענמוא, ןַא .1923 ןיא קרָאי וינ ןיא רעקורד-ךוב יד ןופ קיירטס םעד

 זיא (ןָאינוי רענענייא רעד ןופ רעריפ יד ייב ךעלצעזענמוא) "קיירטס רעכעל

 ,.סנָאינוי .? ווָא .ם .א יד ןיא גנוניישרעד ענעטלעז ןייק טינ

 ןיא סָאװ ןָאינוי סרעקריָאװו ןיימ דעטיינוי רעד ןופ םַאנסיוא ןטימ

 יד ןיא סנָאינוי יד ןופ ןוא ,"רָאבייל ווָא' סטיינ , יד ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג

 עסיורג יד ןיא ןטסילַאיצַאס ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סָאװ ,ןכַאפ-?דָאנ

 .סעיצַאזינַאגרָא ךַאפ סנָאינוי .? ווָא .ם .א יד ןענייז ,1910 ךָאנ סקיירטס

 -ניא ןַא יװ ןרָאװעג טריזינַאגרָא ביֹוהְנֶא עמאס ןופ זיא ןָאינוי-רעניימ יד

 -ַאב ןענייז עכלעוו עֶלַא .עירטסודניא-ןליוק רעד ןיא ןָאינוי עלעירטסוד

 ןליוק ןבָארג עכלעוו רעטעברַא יד ,בורג-ןליוק םעד םורַא ןוא ןיא טקיטפעש

 ןעגנַאלַאב ,עירטקעלע ןריצודָארּפ רעדָא טפול ןעּפמָאּפ עכלעוו יד רעדָא ,ףיט

 -לךָאנ יד .בורנ-ןליוק רעד םורַא טיובעג זיא סָאװ לַאקַאל ןבלעז םעד וצ' עלַא

 ןעוועג ןענייז סָאװ ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז ,רעדיוו ,ןכַאפ

 ,.ל וָא .פ .א רעד ןיא טפַאשרעריפ יד יוװ ,ביֹוהנֶא םייב רעלַאקידַאר ךס ַא

 ןֵַא ןעוועג זיא עירטסודניא-?דָאנ רעד ןיא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעצנַאג רעד
 -ניא בלַאה רָאנ סנָאינוי ךַאפלדָאנ יד ןענייז ןגעווטסעדנופ .רערעדנַא

 טריזינַאגרָא ןענייז רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ יד .סעיצַאזינַאנרַא עלעירטסוד

 -ַאב רעכַאמ-לטיה יד ,רעדנוזַאב רעטעברַא רעדיילק-רענעמ יד ,רעדנוזַאב

 .וו .זַא .א רעדנוזַאב רענשזריק יד ,רעדנוז

 סנָאיוי ןגעג שטיײב ַא ץעזעג טסָארטטנַא ןָאטיעלס

 ןקיצנײא ןײא ןייֵה ןפמעקוצסיוא ןזיוװַאב טינ טָאה .,? ווא .פ .א יד

 -רעש רעד ,ןצעזעג טסָארטײטנַא ייווצ יד (*.ץעזעג ץושירעטעברַא ןלַארעדעּפ

 טינ ,סנָאינֹוי יד ןגעג ןרָאװעג טדנעוװועגנָא ןענייז ,ןָאטיעלק רעד ןוא ןַאמ

 ,ןטסָארט יד ןכערבוצּפָא

 -עמַא טריטנַארַאג סָאװ ,ןעמונעגנָא טָאה סערגנָאק סָאװ ץעזעג-סנעמיס רעד (*
 ןעוועג ןדנוברַאפ גנע זיא ,ןיול ןוא גָאט-טעברַא םומינומ ַא ןסָארטַאמ עשינַאקיר
 סעינַאּפמָאק- ףוש עטָאװירּפ יד ןבעגעג טָאה גנוריגער יד סָאװ עציטש-טלעג רעד טימ
 .טָאלפ-לדנַאה ןשינָאקירעמָא םעד ןקרַאטשרַאפ וָצ
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 ןזיוװַאב .9 ווא ,פ .א יד טָאה (* טייקיטעטײבַאל רעקיטכיט ַא ךָאנ ןעוו
 ץעזעג טסָארט-יטנַא ןָאטיעלק םעד ןופ טרָאוװרָאפ םעד ןיא ןלעטשוצניירַא

 טינ זיא טפַארק-טעברַא זַא ,סרעּפמָאנ ןופ עלומרָאפ עטמיראב יד 1914 ןיא

 ןַא יו ןרעוו טנכעררַאפ טינ ןָאינוי-דיירט ַא ןעק רעבירעד ןוא הרוחס ןייק

 לדנַאה ןרעטש וצ ןוא ןעקנערשַאב וצ קעווצ םעד טימ ןפַאשַאב עיצַאזינַאגרָא

 -ָארּפ טָאה רע .ניז ןסיורג ַא טרעייפעג סרעּפמָאנ טָאה ,עירטסודניא ןוא

 טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ?ַאטרַאק ַאננַאמ , יד יו טרָאוװרָאפ םעד טרימַאלק

 - ,ם .א רעד ןופ קיטילָאּפ יד זיא ךעלדנע זַא ,ןזיוועגנָא ץלָאטש טימ טָאה ןוא
 ,גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טניורקענ ,? ווא

 טָאה טכירעג רעטסכעה רעד .שרעדנַא ץנַאג ךיז טָאה טזָאלעגנסיױא

 רַאפ סעינעליווירּפ עלעיצעּפס , ןייק ןפאש טינ ןעק סערגנָאק זַא ,ןדיישטנַא

 -נֵא ץעזעג טסָארטײטנַא ןָאטיעלק רעד זיא ךיילנ ןוא "סעּפורג עלעיצעּפס

 סנַאשקנַאשזדניא עכעלדנעש רַאפ רעטכיר עלַארעדעּפ יד ןופ ןרָאװעג טדנעוועג

 ,סנַאינוי יד ןופ רעדילנטימ ענלצנייא יד ףיוא ןוא סנָאינוי ףיוא ןפָארטש ןוא

 ןיא ,1914 ןיא ,רעטעברא-טוה ירעבנעד יד ןופ סעצָארּפ רעטמירַאב רעד

 ןטלַאהעג טָאה סע .ץעזעג טסָארט-ײטנַא ןָאטיעלק םעד ףיוא טיובעג ןעוועג

 רעדָא סעקזייה ענענייא טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ רעטעברַא עלַא יד זַא ,ייברעד

 ןוא ןעמייה ערעייז ןרילרַאפ ןזומ ןלָאז ,קנַאב ןיא רעטלעג עטרָאּפשענּפָא

 טנַאמעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד סָאװ ץַאזרע-ןדָאש םעד ןלָאצַאב וצ טלעג

 ןרילעּפַא רַאפ ןוא קיירטס ַא ןפור רַאפ גנוקיטיגרַאפ ַא יוװ ןָאינוי רעד ןופ

 טָאה ,טפעט ,רעטכיריטּפיװה רעד .רעצעלּפ-ןָאינוי ןיא רָאנ טיה ןפיוק וצ

 יד רָאנ ,טפַארק ןיא טבכיילברַאפ לייטרוא רעד :סימָארּפמָאק ַא טכַאמעג

 ,ֿפריירד ןשיטסילאנעל ַא ךרוד ןעמונעגרעטנורַא טרעוו ףָארטש-טלעג

 -עדעפ רעטסכעה רעד טָאה ,1999 ינוי ןטפ םעד ,רעטעּפש רָאי טכַא
 רעד ןופ ענַאלק רעטסואווַאב רעד רעביא גנודײשטנַא ןייז ןיא טכירעג רעלַאר

 ןָאינוי סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי רעד ןגעג עינַאּפמַאק-ןליוק ָאדַאנַארָאק
 ביוא ןדנָאפ-ןָאינוי יד ןעמענרַאפ וצ ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ ריט ַא טנפעעג
 ץנלצנייא סָאװ ןדָאש םעד ןגענ ץַאזרעדןדָאש רַאפ ענַאלק ַא ןעננערב ייז
 ַא ןופ טייצ ןיא טכַאזרוארַאפ ןבָאה ,ןָאינוי רעד ןופ רעדילגטימ ,רעטעברַא
 טסא םעד טימ ןעוועג ןדנוברַאֿפ טינ ןזיא ןָאינוי יד ביוא וליפַא ,קיירטס
 ,ןדָאש ןופ

 סערגנָאק ןופ ןרַאולוק יד ןיא קיטילָאּפ-תונלדתש ַא ןריפ וצ טניימ ובַאֹל (*
 ,(רָאדירָאק) רָאולוק ָא זיא יבַאל .גנובעגצעזעג-טַאטש ָא ןופ רעדָא
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 וטפיוא רעטסכעה רעד ,ץעזעג טסָארטײטנַא ןָאטיעלס רעד זיא םורָא ױזַא
 יד ןגעג שטייב רעטלּפָאט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ .? וזָא .פ .א רעד ןופ

 ןָאינוי רעד ןופ רעדילנטימ יד ןענייז ,טייז ןייא ןופ .רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 יוּפַאק ַא סָאװ גנוקיטינרַאפ רעד רַאפ םוטנגייא רעייז טימ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 ןָאינוי יד זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ןָאינוי רעייז ןוֿפ טנָאמ טסילַאט
 ַא סָאװ ץַאזרע-ןדָאש ןופ סענַאלק רַאפ ןנעמרַאפ ריא טימ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 רענייר רעד ןזיא סָאד .רעדילנטימ-ןָאינוי ענלצנייא ןופ טנָאמ טסילַאטיּפַאק
 טָאה .ל ווא .פ .א יד סָאװ טייקיטעטײבַאל רעצנַאג רעד ןופ טָאטלוזער
 ןפיוא סנָאשקנַאשזדניא ןופ רעטעברַא יד ןטיהרַאפ וצ גנַאל-ןרָאי ןבירטעג
 םעד ןרעטש ןוא ןעקנערשַאב וצ סעיצַאריּפסנָאק ןנעג ןצעזענ יד ןופ טנורג

 ,עירטסודניא יד ןוא ?דנַאה
 טכירעג רעלַארעדעפ רעטסכעה רעד טָאה ,1992 יַאמ ,רעירפ טַאנָאמ ןייא

 יד ןעקנערשַאב וצ ןעמונעגנָא טָאה סערגנָאק סָאװ ץעזעג םעד טרעלקרעד

 .לענַאיצוטיטסנַאקמוא רַאפ רעדניק ןופ טעברַא

 ,עקירעירעדנימ ןוא רעדניק ןופ טעברַא יד ןעקנערשַאב וצ ץעזענ רעד

 ןוא קיטילָאּפיבַאל ךרוד טעװעינַאּפמַאק טָאה 5 ווָא .פ .א יד ןכלעוו רַאפ

 ןיא ,קיטקַאט "טנייפ יד ןפָארטשַאב ןוא טניירפ יד ןעניױלַאב , רעד ךרוד

 זומ סָאװ ,ץעזעג םעד רַאפ .,דנַאל ןופ ץעזענ ןייק טינ ךָאנ ,1952 ,טציא זיב

 יִארֹּפ עלַא טעברַאעג ןבָאה ,עיצוטיטסנָאק רעד וצ טנעמדנעמַא ןַא ןרעוו

 ףיולרַאפ ןיא ןכיילנ רעייז ןוא םיחלנ עלַארעביל ,סעיצַאזינַאגרָא עוויסערג
 זיא ,עמרָאפ רערעגַאמ רעייז ַא ןיא ,ץעזעג רעד .ןרָאי סילדנעצ עכעלטע ןֹופ

 רעד רעטנוא ,1958 ןיא סערגנָאק םעד ןעגנַאגעגכרו- לָאמ ןטייווצ םעד

 -טַאטש יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא רעבָא ,עיצַארטסינימדַא-טלעווזור

 זֹומ עיצוטיטסנַאק רעלַארעדעּפ רעד וצ טנעמדנעמַא ןַא יו ,ןעננובענצעזענ

 עטקינייארַאפ יד .ןטַאטש לטרעפ-יירד ןופ גנומיטשוצ יד ןגירק ץעזעג סָאד

 טינ ןבָאה סעיצַאזינַאנרָא עלַארעביל עלַא יד ןוא ,? ווָא ,פ .א רעד ןופ תוחכ

 -טַאטש לָאצ רעקיטיונ רעד ךרוד טנעמדנעמַא םעד ןריפוצכרוד ןזיװַאב

 יּפַאק יד רעכלעוו טימ טייקלענש רעד טימ סע טכיילגרַאפ .ןעננובעגצעזענ
 ןוא 1918 ןיא טנעמדנעמַא-ןָאשיביהָארּפ םעד טריפעגכרוד ןבָאה ןטסילַאט

 סָאװ ץעזעג סָאד זיא ןָאשיביהָארּפ) 1933 ןיא ןפַאשוצּפָא טנעמדנעמַא םעד

 ריא טעװ ,(ןעקנַארטעג עשילָאהָאקלַא ןפיוקרַאפ ןוא ןריצודָארּפ וצ טָאברַאפ

 רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיאיײטרַאּפמוא רעד ןופ טיײקיזָאלגנונעּפָאה יד ןעז

 ,דנַאל ןיא טמענרַאפ יז סָאװ לָאר עשיטילָאּפ עקיטשינ יד ןוא ,5 ווָא .פ .א

 ,ל ווָא .פ .א רעד ןופ ןעגנואימַאב יד ןטילעג ןבָאה ךורבפיש ןבלעז םעד
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 ןגעג סנָאשקנָאשזדניא ןבעגוצסיורַא רעטכיר ןופ טכַאמ יד "ןעקנערשַאב, וצ

 טינ לָאמנייק ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ,? ווָא .פ .א רעד .רעקיירטס ןוא סקיירטס

 סנָאשקנַאשזדניא יד ןגעג עיצקַא-ןסָאמ עטיירב ַא זַא קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג

 שטייב רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ קשח םעד רעטכיר יד ייב ןגָאלשענּפָא טלָאװ

 .רעטעברַא יד ןגעג

 .פ .א יד ןכלעוו רעטניה ,ץעזעג ַאידרַאװגַאל-סירָאנ רעטקיוּפעצ רעד

 ןבָאה ,ןטַאטש ייר ַא ןיא ןטקעיארּפצעזעג עכעלנע ןוא ןענַאטשעג זיא ,ל ווא

 יד ןיא .ןָאשקנַאשזדניא םעד ןופ רַאפעג יד טרענימעג טינ רָאה ַא ףיוא

 -קנָאשזדניא רעד זיא ,גנורינער-טלעווזור רעד רעטנוא 1934-1939 ןופ ןרעמוז

 -ניא רעד ,רעכעלדנעש ןרָאװעג זיא ןוא רעטפָא ןרָאװעג טעדנעוװועגנָא ןָאש

 ןבעגעגסױרַא טָאה ןילקורב ןיא רעביעפ .? רעטכיר רעד סָאװ ןָאשקנַאשזד

 רעטעברַא-רעקעב כלַאנָאשענרעטניא רעד ןופ 808 ןָאינוי לַאקָאל רעד ןגעג

 -רַאפ עקידרעירפ עלַא ןניטשעגרעבירַא טָאה 1934 ןיא (,? ווא .ם .א) ןָאינוי

 ןָאינוי רעד ןופ רעדילגטימ יד טרעוװרַאפ ןליפַא טָאה רעביעפ רעטכיר .ןטָאב

 ןכלעוו ףיוא קיירטס םעד ןגעוו טגיירפ ןוא עטגאקַאב ערעיײז ןלייצרעד וצ

 ַאזַא טָאה ןָאינוי-רעקעב .? ווָא .פ .א יד .ךיז טיצַאב ןָאשקנָאשזדניא רעד

 טינ ןוא ןעננולשעגרעטנורא ןָאשקנַאשזדניא ןלַאטורב-םַאזיורג-טרעהרעדמוא

 -זייּפש עלעירטסודניא עקניל יד יו ,ןייל טעקיּפסַאמ ַא טימ טרעפטנעעג

 | .ןלַאפ עכלעזַא ןיא טרינַאער ןָאינוי רעטעברַא

 טגעה ערעיײז ןיא טכַאמ יד ןפַאכרַאֿפ עטמטַאב

 -ּפִא עקינימרעט-עגנַאל ךרוד רעטעברַא יד ןדניב ןופ ןרָאטעמ יד רעפיוא

 רעד ןופ ןדָאטעמ יד ןופ ןוא קיטקַאט רעד ןופ ךירטש-טנורג רעד זיא ןכַאמ
 -ַאב יר ןופ טנעה יד ןיא טכַאמ ןופ עיצַארטנעצנָאק יד ,ןָאינוי ,? ווא .פ .א
 ןבָאה עכלעוו סעיצוטיטסנָאק עטשרע יד ףיוא קידנקוק טינ ,עטמאַאב עטלָאצ

 -ניא רעבירַא גנוריפנָא-ןָאינוי יד זיא ,רעטסַארַאכ ןשיטַארקַאמעד ַא טגָאמרַאפ

 יד עטמאַאב יד ןענייז סנָאינוי ?יפ ןיא ,עטמאַאב יד ןופ טנעה יד ןיא ןצנַאג

 טרָאד ןוא ןרָאװעג טרעדנעעג זייווכעלסיב ןענייז סעיצוטיטסנָאק יד .ןָאינוי

 רעד ןיא ןעמ טָאה ןריפוצכרוד רעווש ןעוועג ןענייז סטנעמדנעמַא ואוו
 טכירעג רעלַארעדעפ רעטסכעה רעד יו טקנוּפ ,טכַאמ יד טּפַאכרַאפ קיטקַארּפ
 ןופ גנומיטשוצ רעד טימ טּפַאכרַאפ טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ביוהנַא ןיא טָאה

 -ַאב טינ לָאמנייק םיא טָאה עיצוטיטסנָאק יד סָאװ טכער סָאקק ןקידנשרעה

 טָאה סנָאינוי יד ןיא סעיציזָאּפָא ?ייפ ןוא קנער יד ןופ ביוהנֶא רעד .טקיליװ



 ןייטשּפ9 ןלמ | | + 8

 -עג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,עיצַאזילַארטנעצ ןופ :סעצָארּפ םעד טרעלענשרַאפ

 רעפלעהסיורַא ערעייז טימ רעריפ יד ןופ רוטַאטקיד רעשיטקאפ ַא ןיא ןרָאװ

 טינ ןזָאל סָאװ רעריפ ,? ווא .פ .א יד .רעדילנטימ עסַאמ רעטיירב רעד רעביא

 ,עיטַארקַאמעד ןופ ןלַאעדיא יד וצ טייחיירט רעייז ןּפיל ערעייז ןופ סױרַא

 -סישַאפ ןָא ןדנעוו ייז .סַאלק-רעטעברַא ןרעביא ןרָאטַאטקיד ערעטצניפ ןענייז

 -נעטשלופ זיא עיטַארקָאמעד .טפַאשרעריפ רעייז ןטלַאהוצפיוא ןרָאטעמ עשיט

 קנער יד ןופ טכער סָאד ןוא ןליוו רעד .סנָאינוי יד ןיא ןדנואוושרַאפ קיד

 .סיפ יד טימ ןטָארטעג טרעוו רעדילנטימ לייפ ןוא

 ןוא ּפַאש רעד ןייז לָאז ןָאינוי רעד ןופ עזַאב יד סָאװ םעד טָאטשנָא

 ןוא ןטַאנעלעד רעדָא (רעציזרָאפ) טײלרעשטיּפַאש עטלייוורעד ךרוד קירבַאפ

 רעירפ ןָאינוי רעד ןופ עזַאב יד זיא ,רעדילגטימ יד ןופ גנולמַאזרַאפ יד

 רעטעּפש ,לַאקָאל םעד ןופ דרָאב-װיטוקעזקע רעד וצ ןרָאװעג טקורעגרעבירַא

 טָאטש ןייא ןיא ואוו ןטרָאד ,דרָאב רעכעלטּפַאשניימעג רעד וצ ,רעכעה ךָאנ

 עלַארענעג יד זיא רעטעּפש ךָאנ .ךַאפ ןבלעז ןופ ןלַאקַאל עכעלטע ןַארַאפ ןענייז

 ןרָאװעג ןָאינוי רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעדָא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ עוויטוקעזקע

 ּמַאש ןופ רעטעברַא ןופ טינ טײטשַאב עוויטוקעזקע עלַארענעג יד ,עזַאב יד

 ןיא טקעריד ןטָארטרַאפ טינ ןענייז רעּפעש ןופ רעטעברַא .קירבַאפ ןופ ןוא

 סעוויטוקעזקע עלַארענעג יד .ןָאינוי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעטסכעה רעד

 ןענייז עכלעוו עטמאַָאב עטלָאצַאב עטסכעה יד ןופ ךעלסילשסיוא ןעיײטשַאב

 ,טלַאהעג רעכיוה רעייז .ןָאינוי רעד ןופ ןטנעדיזערּפ-עציװ סלייטנטסערג

 "רַאפ עטנעָאנ רעייז ,ןטסילַאטיּפַאק יד טימ ןעננואיצַאב עקידנעטש ערעייז

 -טּפיוה ןוא סנעשיטילָאּפ טימ ןוא סעיצוטיטסניא-סגנוריגער טימ גנודניב

 ּפִא ייז טסייר ןָאינוי רעד ףיוא קילב ןוא עינָאלָאעדיא עצנַאג רעייז ךעלכַאז

 ןופ רעכעה רעיוהעגמוא לעירעטַאמ ייז טלעטש ,רעדילגטימ עסַאמ רעד ןופ

 עסַאמ רעד רעביא רעשרעה ןיא ייז טלדנַאװרַאֿפ ןוא רעדילגטימ עסַאמ רעד

 "םוג ערעייז ןופ ןטערטּפָא טינ ןליוו עטמאַאב עכיוה יד-טָא .רעדילנגטימ

 "ןריזינַאגרָאער , ןוא ןעננוסילשסיוא-ןסַאמ ןצונַאב ייז .ןטמַא עטלָאצַאב

 .טכַאמ רעייז ןטלַאהוצפיוא סנָאינוי עצנַאנ

 ןיירַא ךיז ןיא ןּפַאז עטמאַאב עטלָאצַאב-ךיוה יד-טָא זַא ,ךיז טייטשרַאפ |

 טקנוּפדנַאטש םעד ןבָאה ייז ביוא --- רעבענטעברַא יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד

 יד וצ ןוא רעטעברַא יד וצ "וויטקעיבָא , ןרעוו ייז --- רעירפ ןופ טַאהעג טינ

 -יוויטקעיבָא ענעפורעג-יוזַא יד .סױרַא ןלעטש רעטעברַא יד סָאװ ןעגנורעדָאפ

 יר זַא ,וצרעד טגנערב "טייקשיאייטרַאּפמוא,, יד ןוא ןטייוו ןופ ןקוק סָאד ,טעט

 סָאד ,"עירטסודניא , יד זַא ,ליפוצ ןרעדָאּפ רעטעברַא יד זַא ןטכַארט רעריפ
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 -ָארּפ עטרעסערגרַאפ עכלעזַא ןנָארטרעד טינ ןענעק ,ןטסילַאטיּפַאק יד טסייה

 -רעטעברַא יד זַא ,סולש רעשינָאל רעד טגלָאפ םעד ןופ ןטסָאק-עיצקוד

 ןופ ןטסנוג םוצ ןרעוו ןכילגענסיוא .ןרעוו ?ןכילנענסיוא , ןפרַאד ןעננורעדַאפ

 -נעיירש טימ ךוב ןצנַאנ ַא ןעמענרַאפ טנעקעג ןטלָאװ ריס ,רעבענטעברַא יד

 ירד "ןכילנעגסיוא , ױזַא ןבָאה עכלעוו ןטנעדיזערּפ-ןָאינוי ןופ ןליּפשייב עקיד

 יד ןופ זיא קיירטס ןופ גנוטכילש רעד ייב זַא ,רעקיירטס ןופ ןעגנורעדָאפ

 .ןבילבעג טינרָאג ןעגנורעדאפ

 רעגייטש:סגבעל רעביא עטמטַאב ןלעטש ןטלַאהעג עכיוה

 רעטעברַא יד ןופ

 ןביג גנונעװַאב ןָאינוי-דיירט רעשיטירב רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןכַאזרוא יד ןופ זילַאנַא ןַא (דליפסַאּפ דרָאל טציא) בעוו סירטיב ןוא ינדיס

 דנַאלגנע ןיא רעריפ-רעטעברַא עטסרעמ יד זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ

 ןופ גנוסַאפפיוא רעייז ןיא ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ םייוו טעה קעװַא ןענייז

 זיא ךוב סָאד ,ןפירגַאב עשינָאלָאכיסּפ ןוא עקיטסיינ ערעייז ןיא ןוא ןכַאז

 ענַאל עכעלרעניא יד טלדנַאהַאב סע ןוא 1902 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ

 ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ןטימ ןיא גנוגעווַאב-רעטעברא רעשילגנע רעד ןיא

 ,ןרעו טנַאטַאב ףרַאד סע ,ןעוװעג טינ ךָאנ ןענייז סעקיוװעשלָאב ןייק ןעוו

 טינ ןוא רעריפירעטעברַא "ןכעלטנרָא, םעד ןעניז ןיא ןבָאה סבעוו יד זַא

 ןענייז ייז ,עקניל ןייז וצ ןופ טייוו רעייז סבעוו יד ןענייז בנא ,קינרַאבַאכ םעד

 .ןלַאקידַאר עכעלרעגריב טניימ סָאװ ,לוש רענַאיבַאפ רעד ןופ ןטסילַאיצַאס

 רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא ןטעטירָאטיױא עסיורג ייז ןענייז קיטייצכיילג

 ןוא ןשימָאנָאקע םעד טיג גנוביירשַאב רעייז .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשיטירב

 רעד ןופ טכיש יטשרעביוא םעד ןיא םזימרָאפער םעד ןופ סיזַאב ןלַאיצָאס

 ,גנוגעווַאב זָאינוי-דיירט

 טָאה -- סבעוו יד ןביירש --- ןסקַאװ ןעמונעג טָאה ןָאינוי יד ןעוו

 -ןָאינוי רעד טימ ןבענּפָא ךיז לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןלעטשנַא טפרַאדַאב ןעמ

 -סיוא ןיא ,עיצַאזינַאנרַא רעד ןיא קיטעט ,רעטעברַא רעגנוי ַא .טייקיטעט

 ַא סָאװ רעד יוװ רעסערג ,טלַאהעג ַא ןגָארקעג טָאה רע .,ןרָאװעג ןבילקענ

 זיא וצרעד .טעברַא ךָאו רעלופ ַא רַאפ טגירק רעטעברַא רעטריציפילַאװק

 ,טײקיזָאלטעברַא ןייק ןופ טינ טסייוו רע ,רעקידנעטש ַא טלַאהעג ןייז

 -םיוא טינ טניואוועגוצ ןייווכעלסיב ךיז טָאה רעטמאאב רעיינ רעד

 קיבליה ןוא ףרַאש טיירש לפייפ-קירבאפ סָאד ןעוו ירפ רעד ןיא רָאנ ןייטשוצ
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 -ַאב עטפָא יד בילוצ .רעגעלעג םעד ןופ ןבייהוצפיוא ךיז רעטעברַא עלַא וצ
 עקידבוט-םוי יד ןנָארט ןעמונעג רע טָאה רעבעגטעברַא יד טימ ןשינעגעג
 ןענייז ןשינעגעגַאב יד יוװ יוזַא ,רעדיילק-טעברא סיוא ,גָאט עלַא רעדיילק
 ןריילק ןעמונעג ךיז רעטמאַאב רעד טָאה ,ןלעטָאה עכייר ןיא ןעמוקעגרָאפ
 -ןיול ַא ןגָארקעג רע טָאה ,ןסקאוועג ןענייז ןבַאגסיױוא ענייז .רעסעב ךָאנ

 | .גנורעכעה
 טאהעג ןבָאה קירבַאפ ןיא ןטעברַא ןבילבעג ןענייז סָאװ רעטעברא יד

 .תורצ ךס ַא טכאזרוארַאפ ןטמאַאב םעד ןבָאה סעדווירק יד .סעדווירק ךס ַא
 יד ןסקאוועג םיא ייב זיא ,רעקרַאטש ץלַא רעטייוו סָאװ ןוא ,זייווכעלסיב
 ןוא ןייגייברַאפ טינ ייז ןענעק סָאװ --- .רעטענרַא יד ןנעג טייהנדירפוצמוא
 גנַאל .ןדירפוצמוא טכַארטעג רע טָאה -- 4 ןטייקיניילק ךס ַא ןזָאלייברַאפ

 םיא ייב ןרָאװעג סעדוירק עכעלנעט יד ןענייז ,קירבַאפ רעד ןופ

 .ןטייקיניילק

 ךיז ןבָאה רעטעכרַא יד ןופ ןעננורעדָאפ יד .ןסקאוועג זיא ןָאינוי יד
 ןופ ןבילקעגסיױרַא ךיז ןיוש לייוורעד טָאה רעטסאַָאב-ןָאינוי רעד .טרעמעג
 ןקירנעטש ַאזַא טימ .טרעדָאפעג סע טָאה יורפ יד .לַאטרַאװק-רעטעברַא םעד

 ןיא רעדניק יד ןקיש ןוא טנגעג ןרעסעב ַא ןיא ןעניואוו ןעמ ןעק טסנידרַאפ
 רעטעברַא יד ןופ טייוו ןעוועג ןיוש זיא רעטמאַאב רעד .לוש רעטַאווירּפ ַא
 רעגייטש-סנבעל רעצנַאג ןייז .שיפַארנָאעג ךיוא רָאנ קנַאדעג ןיא רָאנ טינ
 .רעגייטש-סנבעל סרעטעברַא םעד ןופ רעכעה ךס ַא ןוא שרעדנַא ןרָאװעג זיא
 ,ןעגנוטכילפרַאפ עסיוועג ףױרַא טגייל טנגענ-סַאלקלטימ ַא ןיא ןעניואוו סָאד
 ,ןסָאלשעג ןרעוו ןטפאשטנאקַאב עיינ

 עוסק י"ןטיטסעיבָא; ן{ַא טגירְט רעטמטַאב ןָאיגוי רעד

 -ןָאינוי םעד ייב זיא רעבעגטעברַא טימ ןעגנואיצַאב עקידנעטש יד ןופ

 םעד רַאפ גנוקידנעטשרַאפ ַא ,קוק "רעוויטקעיבָא , ןַא ןסקאוועגסיוא ןטמאַאב

 טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ לעטָאה ַא ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ."דצ ןטייווצ,

 טָאה רע .עגַאל רעייז ךיוא ןעזעג "וויטקעיבָא , ןיוש רע טָאה רעבענטעברַא

 ןָאינוי רעד טימ ךַאמּפָא רעד ןעוו .ןעננואיושנָא ערעייז ךיז ןיא טּפַאזעגניירַא

 םעיינ ַא רַאפ ןבייהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאפ ןוא ןעגנַאגעגסױא זיא

 ,עיצַאטוּפער ַא טימ רעריפ ַא טציא ןיוש ,ןטמאַאב םעד ךיז טָאה ךַאמּפָא

 רעווש ןייז טעוװ עירטסודניא רעד ,ליפוצ ןרערָאפ רעטעברַא יד זַא ,טכַאדעג

 ַא ןופ ןטייקירעווש יד ןעזעג רע טָאה םעד רעסיוא .,ןגָארטוצרעבירַא סע
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 -פיוא טעוװ ,ןרָאי עגנַאל ןיא טלמַאזעגנָא ,ןָאינוי רעד ןופ עסָאק יד :קיירטס

 -ַאב ,ןייג ןרָאלרַאפ ןעק רע ,עקיזיר ַא ךיוא זיא קיירטס ַא .ןרעוו ןסעגעג

 ןדיירוצנייא קיטיונ זיא רעבירעד .קיטסניג טינ זיא טייצ יד ןעוו סרעדנוז

 רעד ןופ ןסערעטניא יד סימָארּפמַאק ַא ןעמעננָא ןלָאז ייז רעטעברַא יד

 .סע ןרעדָאפ עירטסודניא

 ןיא ייז ןשיווצ רעבָא ,ןעמונעגנָא סימָארּפמָאק םעד ןבָאה רעטעברַא יד

 יו ןרָאװעג זיא יורטוצמוא רעד .רעריפ-ןָאינוי םוצ יורטוצמוא ןסקאוועג

 .רעקיד ןרָאװעג זיא טנַאװ יד .ןטמאאב םעד ןוא עסַאמ רעד ןשיווצ טנַאװ ַא

 ןיוש זיא רע .,טנעמַאלרַאּפ ןיא ץַאלּפ ַא רַאפ ןפָאלענ זיא רעטמאַאב רעד

 "רוב יד ,רעכעה ךָאנ ןבייהעג ךיז טָאה רענייטש-סנבעל ןייז .טַאטוּפעד ַא

 רעטגיילעגנָא ןַא ןיא רע ןוא סולפנייא ןסיורג ןייז טקעמשרעד טָאה עיזושז

 עקיטכיוו רַאפ ןדער וצ ןדַאלעגנייא ןיא ,ןענָאלַאס עכייר יד ןיא טסַאנ

 סע .ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג ןיא טביירש רע ,ןבולק עשיטילָאּפ

 ןיוש ןיא רע ,טינ רעדָא טאטוּפעד-רָאביײל ַא ןיא רע יצ סיוא טינ טכַאמ

 ןופ ןעמונעגסיורַא םיא טָאה סָאװ סַאלק-רעטעברַא םעד רעביא טייוו-טייוו

 ,רעײטשרָאפ ןייז רַאֿפ טכַאמענ ןוא קירבַאפ

 -קַארַאכ א טפרַאוװ סע ?ייוו ,גנוביירשַאב ערעגנעל יד ָאד ןעגנערב רימ

 עשיטסילַאטיּפַאק עֶלַא ןיא טפַאשרעריפ-ןָאינוי רעד ףיוא טכיל שיטסירעט

 ןוא ךָאנ ןוא ךיירטסע ,עיגלעב ,ךיירקנארפ ,דנַאלשטייד ,דנַאלגנע ,רעדנעל
 רעבלעז רעד ןיא טלַאהניא רעד ,שרעדנַא ןענייז ןלַאטעד יד רָאנ .ךָאנ

 רעד ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ םזינוטרָאּפָא רעד ןוא טייקזיול יד .םוטעמוא

 -טבורפ ַא ןעוועג ןענייז רעדנעל עטנָאמרעד:-ןכביוא יד ןיא גנונעװַאב-רעטעברַא

 ,עיטַארקַארויב-רעטעברַא רעכיוה ַא ןופ גנואיײטשטנַא רעד רַאפ ןדָאב רערַאב
 -רעכירַא ןוא סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טימ ןדנוברַאפ גנע ךיז טָאה סָאװ
 .רעטעברַא יד ןשיװצ עינָאלָאעדיא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןגנָארטעג

 -ַאב ןייק ןעוועג טינ ?לכב זיא סע ואוו ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא
 -טלעוו רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד זיב ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטילָאּפ עקידנטייד
 עיטַארקַארויב-רעטעברַא ןַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןדָאב רעד זיא ,המחלמ
 עניילק יד סָאװ טקַאפ רעד .רעקיטסניג ךָאנ ןעוועג טפַאשרעריפ רעד ןיא
 -ַאב-טעברַא ערעסעב טנַאמרַאפ טָאה רעטעברַא עטלושעג-ךיוה טייהרעדנימ
 -יּפַאק יד .עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד רַאפ עזַאב ַא ןפַאשעג טָאה ןעגנוגניד
 -ַאב וצ טייקכעלגעמ רעמ ןגָאמרַאפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןטסילַאט
 זיא עיטַארקָארויב-ןָאינוי יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא טניירפ ַא ןעניול
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 ןפירגַאב עשיטסילַאטיּפַאק ןופ רעטײרּפשרַאפ ןֹוא רעייזרַאפ רעד ןרָאװעג

 .רעטעברַא יד ןשיווצ

 עניילק ַא רימ ןקורד ,עיצַארטסוליא עקיטיונ ַא יו ,טייהנגעלעג רעד ייב

 ןענייז ןטלַאהעג יד ,ןגירק ןטנעדיזערּפ-ָאינוי יד סָאװ ןטלַאהעג ןופ עטסיל

 -יזערּפ ליפ ןבָאה ,טרעגנוהענ ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו .,ןרָאי-סיזירק יד ןופ

 -- ןסייוו רימ טייוו יוװ --- ייז ןופ רענייק .גנורעכעהזןיול ַא ןנָארקעג ןטנעד

 רעמ ןענידרַאפ ןטנעדיזערּפ-ןָאינוי ךס ַא .טינש-ןיול ןייק טביולרעד טינ טָאה

 .טעניבַאק סטנעדיזערּפ ןופ ןרָאטסינימ יו

 ןטנעריזערּפ-ןָאינוי ןופ ןטלַאהעג ןופ לטעצ ַא

 טלַאהעג טַאנָאמ ַא רַאלָאד טנזיוט : טנעדיזערּפ ,לווָא ,פ ,א ,ןירג םַאיליװ

 .ןבַאגסיוא טַאנָאמ ַא רַאלָאד 667 ןוא
 ,רָאי ַא 612,000 :סרעקריָאוװ ןיימ דעטיינוי ,טנעדיזערּפ ,סיאול ןַאשזד

 ,ןבַאגסיוא רעסיוא
 : ןָאינוו רעטעברַא-ןוייא סעדייבעג ןוא ןקירב רעד ןופ טנעדיוערּפ רעד

 .רָאי ַא 0

 .רָאי ַא 612,000 :רעיוב-רָאטייװעלע יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 618,000 : רעביײרט-וװיטָאמָאקָאל יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 610,400 :דוהרעדָארב סרעטנעּפרַאק רעד ןופ טנעדיוערּפ רעד

 .רָאי ַא 610,000 :ןָאינוי-רעטעברַא רעשירטקעלע רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 : רעטעברַא-לסעק ןוא רעצייה-רעייפ וויטָאמָאקָאל יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 | .רָאי ַא 0

 .רָאי ַא 620,000 :ןָאינוי רעקיזומ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 918,000 :טפַאשנַאמ-ןַאב רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 620,000 :רעטעברַא עניב-רעטַאעט יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאו ַא 918,000 :ןָאינוי-רעביירט רעד ןופ טנעדי זערּפ רעד

 .רָאי ַא 610,000 :ןָאינוי ןטסיפַארגעלעט-ןַאב רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 612,000 : סרעקריָאװ טנעמרַאג דעטיינוי יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 (.דעטיימַאגלַאמַא רעד טימ ןרָאװעג טקינייארַאפ דעטיינוי יד זיא טציא)

 .רָאי ַא 610,000 :ןָאינוי סרעבמָאלּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 10,000 :סקריולק-ןַאב יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 99,000 :רעטעברַא ןענישַאמ-קורד יד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 .רָאי ַא 67,800 :ןָאינוי סרעברַאב רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 סרעקריָאװ טנעמרַאג םידייל לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד |

 .רָאי ַא 97,800 :ןָאינוי

 .רָאו ַא 67,800 :ןָאינוי-ןטסינישַאמ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 (.דנַאב רעט9 ,קוב טקעפ רָאביײל םעד ןופ)
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 טלַאהעג ןטמיטשַאב םעד רעסיוא זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ

 .ןבַאנסיוא ערעייז רַאֿפ טלעג עמוס ַא עטמאַאב-ןָאינוי עכיוה עלַא ןגירק

 ןקידנעטש םעד ןופ טפלעה ַא ןבַאגסיױא יד רַאפ עמוס יד טפערטַאב לָאמטּפָא

 סעיצַאזינַאנרָא עשיטסילַאטיּפַאס רַאפ ףיוא ייז ןטערט ,םעד רעסיוא .,טלַאהעג

 טגירק ןירג םַאיליװ .טלָאצַאב טוג ןגירק ייז עכלעוו רַאפ ,סעדער טימ

 -ינַאגרָא-ירַאטָאר ,ןבולק-?דנַאה יד רַאֿפ סעדער ענייז רַאפ ןרַאלָאד רעטנזיוט

 .וו .זַא .א ןטעטיזרעווינוא ,ןכריק ,סעיצַאז

 / ץרעיוהענמוא יד ןופ רענגעג עפרַאש ןענייז עקניל יד ןוא ןטסינומָאק יד

 ,ּפיצנירּפ רעטסעפ ַא זיא סנָאינוי עקניל יד ןיא .עטמאַאב יד רַאֿפ ןטלַאהעג
 ןעמוקַאב טינ רָאט רעטמאַאב ןייק זַא ןבעל ןיא טריפעגכרוד גנערטש זיא סָאװ

 ,טעברַא ןייז רַאֿפ טנירק ךַאפ ןיא רעטעברַא רעטריציפילַאװק ַא ?יפיוו רעמ

 -רַאפמוא ןַא ראפ ךָאװ ַא רַאלָאד 29 ןופ זיא ןטמאאב ַא רַאפ טלַאהעג רעד

 ןגירק טפָא רעייז .רעדניק טָאה סָאװ םענייא רַאפ רַאלָאד 40 זיב ןטַארייה

 ,טינ ךיוא עמוס יד עטמאַאב יד

 עטריזיגַאגרָאמוא יד ןריזינַאגרָא ןב ןעמוס ענײלק סױא טיג .ל וָא .פ .א

 ןרעוו סָאװ טלעג ןעמוס עשירעדנעוושרַאפ יד ןוא ןטלַאהעג עכיוה יד

 ןפרַאש ןיא ןענייז ,ןבַאגסיוא עניימעגלַא : עקירבור רעד רעטנוא ןבעגעגסיוא

 ףיוא סיוא טיג ,5 ווֶא .פ .א יד סָאװ ןעמוס עקיטשינ יד טימ טסַארטנָאס

 .עטריזינַאגרָאמוא יד ןריזינַאנרָא ףיוא .ה .ד ,טעברַא-עיצַאזינַאגרָא

 -רעד עלופּפמָאּפ עלַא יד ןוא ןרָאפנעמַאזוצ ןופ סעיצולָאזער עלַא יד ךָאנ

 ןריזינַאגרָא וצ סעינַאּפמאק ןגעוו ןירג םעדכָאנ ןוא סרעּפמָאנ ןופ ןעגנורעלק

 טמיטשַאב .? ווָא .פ .א יד טָאה ,רעטעברַא עטריזינַאגרָאמוא ןענָאילימ יד
 ,5 וװָא .פ .א יד .עבַאנפיוא רעקיזיר ַאזַא רַאפ טלעג ןעמוס עניילק-ךעלרעכעל

 -עננָא עריא ףיוא רעייטש ןייק ןבעל ןיא טריפעגכרוד טינ לָאמנייק טָאה

 עטריזינַאנרָאמוא יד ןשיוװצ טעברַא-עיצַאזינַאגרָא רַאפ סנָאינוי ענעסָאלש

 םעד ןבענעגקעװַא ךיוא יז טָאה רעטלעג ענעגייא עריא ןופ .סעירטסודניא

 "ערעכליב , רַאפ זיא טעשזדוב ריא ןופ לייט רעסיורג רָאג רעד .לייט ןרענעלקס

 ךָאנ ןוא עטמאאב עכיוה יד רַאפ ןבַאגסיוא-עזייר ןוא טלַאהעג יוװ ,ןקעווצ

 , .ןבַאנסיוא סַאלק-רעטעברַא ןרַאפ ?עקידנעווטיונ , עכלעזַא

 -עיצַאזינַאגרַא עקירבור רעד ןיא זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ

 -.ךלעפ יד רַאפ ןבַאגסיוא:עזייר ןוא טלַאהעג ןיירַא ןיוש טייג טעברַא
 .סרעזיינַאגרָא
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 1932 ןוא 1914 ןשיווצ .ל ווָא .פ .א ןופ ןבַאגסיוא ןוא טפנוקנייא

 ןבַאגסיוא .טפנוקנייא

 -עיצַאזינַאגרָא רַאפ -דילגטימ רעּפ ןופ

 טעברַא לכח-ךס רעייטש לכח-ךס רָאי

 38 08(ט87(6 08 208,106 -- -- 4

 12,42 8(2006ס 170,878 28 1019

 200,008 2, 7 1067 טט++,ס8 1016

1017 9/8)+20 27 0 ,200 17,640 

 2068 ל10 20(ט81 200,648 1818

 10,609 ט66,8 2008+,8+7 ט00(ץֿ{87 1819

 2088,ט4 68:((2 008:(0+6(20 029,0ס 190

1041 288,9,9 6800 8, +28 0)8)+,2)0 
 10,898 8,/00 1171 +08+ץ0 1028

1008 0 )+00 56 000,6,8 1638 

1004 7, 200,004 200,008 1468 
 18, 8 808+ס4 2( 7 200ץ+,6+!2 1098

1006 1 6 27 6,018 100,6/1 

1027 0)4}4,4 280 8, ,28 18 

 168 20,871 20.,ט1 2848,7 1008

1089 00,038 8 2 261 129 

 18 2+(+ץס+2 27 00,008 1080

 16 20+(+ט,פ9 208+טס1 200ץ+,ס+08 1081

1082 20,080 29 1+/208,8 16) 

 זַא גנוקיטעטשַאב ערעסערג ַא ןעמ ףרַאד .ןגיוא יד טסייר עלעבַאט יד |

 עטריזינַאגרָאמוא יד ןריזינַאגרָא טלָאװעג טיג ןבָאה רעריפ ,? ווָא .פ .א יד

 ןבָאה 1921-1920 ,ןרָאי עלעיצנַאניפ עטסעב יד ןיא 1 רעטעברַא ןעגָאילימ

 -עיצַאזינַאנרָא ףיוא ןבעגעגקעווַא טינ ןבַאגסיוא ערעייז ןופ לטירד ַא ןליפַא ייז

 טָאה .? ווָא .פ .א יד סָאװ רעטלעג יד ןבָאה גנוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ .ןטעברַא

 רַאפ טרעדָאפעג ךיז ןבָאה סע סָאװ ןעמוס יד טימ ךיילגרַאפ ןיא טרינגיסַא

 ,סעירטסודניא עסיורג עכלעזַא ןיא עינַאּפמַאק-עיצַאזינַאגרָא רעכעלקריוו ַא
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 1955 ןזיב ןענייז סָאװ ,.ַא .א רעדעל ,ליטסקעט ,לָאטש ,ליבָאמָאטָא יו

 ? טריזינַאגרַא ןעוועג טינרָאנ טעמכ רעדָא טינרָאנ

 ,ןטסינומָאק ןופ טריפענ ,1929 ןיא ַאינָאטסַאג ןיא קיירטס םעד ךָאנ

 עינַאּפמַאק ַא טרימַאלקָארּפ ןוא ןָאטעג ?סיירט ַא ךיז .? ווא .פ .א יד טָאה

 רעסיורג רעד טָא ףיוא .(םורד) טוָאס רעד ןיא רעטעברַא יד ןריזינַאגרָא ֹוצ

 : ןבעגענסיוא ,? ווָא .פ .א יד טָאה עינַאּפמַאק רערעווש ןֹוא

 (* טלצנ ץמוס רָאי

 410,460 = --- --- ייחי חיחז יזד טידז חד 1090

 60/:14 -  === ז== זי= היי זיז ךיח 1081

 8,117 = === זייי החח יישח ששה שדח 1080

 ,טוַָאס רעד ןיא עינַאּפמַאק-עיצַאזינַאנרָא יד טַָאהעג עקַאט טָאה םינּפ ַאזַא
 ןפלעה וצ דנַאפ-גנוקידייטראפ ַא ןפַאשַאב 1902 ןיא טָאה .? ווא .פ .א יד

 --- ןָאינוי רעלַאנָאיצַאנ ַא ןָא --- טסעריד ןענייז סָאװ סנָאינוי עקיטרָא יד
 רעד רעייטש ּפָאק-רעּפ ןרעסערג ַא ןלָאצ סנָאינוי יד-טָא .ריא ןיא ןסָאלשעגנָא
 .ןָאשיירעדעפ

 טלייצרעד דנָאפ-גנוקידייטרַאפ ןופ טכירַאב רעלעיצנַאניפ רעצרוק ַא
 : סעּפע זנוא

 1951---1002 ןיא דנָאפ-גנוקיריײטרַאפ ןופ ןבַאנסיוא ןוא טפנוקניײא

 ןופ טנעצָארּפ
 ףוס סנַאלַאב ןופ ןבַאגסיוא |

 דָאירעּפ םעד דנָאפ ןצנַאג ןבַאגסווא טפנוקנייא דָאירעּפ רָאי8
 9108,078 - 2.8 ק/0,8 9188,498 -- -- 772
8 1 -- -- 108,186 110,4 1011 21,8 
9 -- -- 187,190 20,09 001 208,698 
0 -- -- 988,608 280,928 8.7 

218 ,4 2.6 1027 219,94/ -- -- 028 

 עלעיצנַאניפ קינייװ ןבענעג ןָאשיירעדעפ יד טָאה רָאי ףניפ עטשרע יד ןיא
 ,דנָאפ ןרעסערג ַא ןביילקנָא ןזָאל ףרַאד ןעמ זַא דיירסיוא ןרעטנוא ףליה

 םיול ןיװרָאל .ל סיאול .רד ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ןענייז ןרעפיצ יד )5
 -יידנוָאַפ עיגענרַאק יד) ןָאשוטיטסניא סגניקורב ןופ ןבעגעגסיורָא ,רָאביײל וװָא ןָאט .יירטרעפ ןַאקירעמַא יד : ךוב ןייז ןוא ,ןטכירַאב .ל ווָא .פ .א עכעלרעי עלעיציּפָא יד
 .(ןָאש
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 טינ טָאה יז לייוו ,ףליה קינייו ןבענעג יז טָאה רָאי ףניפ עטצעל יד ןיא
 סָאװטע זיא דָאירעּפ רָאי-ֿפ ןייא ןיא רָאנ .סקיירטס ןייק ןקיטומרעד טלָאװעג
 ןפלעה וצ ןרָאװעג ןבעגעגסיוא טפנוקנייא רעכעלרעי רעלופ רעד יו רעמ
 קידנענעקיײלרַאפ ,טָאה טפַאשרעריפ .? ווא .פ .א יד .סנָאינוי עקידנקיירטס יד
 דנָאפ ַא ןיא טלעג עמוס עשּפיה ַא ןביילקוצנָא ןזיוװַאב ,רעקיירטס יד וצ עציטש
 .ןעמָאנ ןשיטנַאטילימ ַא טגָארט סָאװ

 ,לָאוװו ויטצמ

 ,9 װָא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוו

 דליב ןלופ ןייק טינ ךָאנ טינ רעטעברַא עטריזינַאנרָא לָאצ עניילק יד
 עלעבַאט ַא .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ טײקטריזינַאגרָא רעכַאװש רעייז רעד ןופ
 ןדָאירעּפ יירד ןיא .? ווָא .פ .א רעד ןופ דנַאטשַאב ןלעירטסודניא םעד ןופ
 עצנַאג ןופ טײהנזעװּפָא יד ,עזַאב ריא ןיא סיר ןלַאטנעמַאדנופ ַא טקעלּפטנַא
 רעד רעסיוא זיא סָאד .עטריזינַאגרָא לטעצ םעד ןופ סעירטסודגיא עסיטכיװ
 סיורג ןטימ ךיילגרַאפ ןיא רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןופ עיצרָאּפָארּפ רעניילק
 ,סעירטסודניא ענעבעגעג יד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ
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 טזיײװ עלעבַאט יד סָאװ

 יז .ננורעדילנעצ עמאזקרעמפיוא ןוא עיונעג ַא טרעדָאפ עלעבַאט יד
 ,לָאטש : סעירטסודניא עטריציפיטסָארט עמאס יד ןופ רעטעברַא יד זַא טזייוו

 ןצנאגניא טעמכ רעדָא ןצנַאגניא ןענייז ,.ַא .א ימונ ,םונימולַא ,ליבָאמַאטױא

 -רעייז יד עבלעז סָאד .גנוגעוַאב-ןָאינוי-דיירט רעד ןופ ןסיורד ןיא ןבילבעג

 יד טָאה עטשרע יד וצ .רעטעברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל עטלָאצַאב-טכעלש

 עטייווצ יד ייב ןוא טירטס-לָאװ בילוצ ןרירוצ ךיז טאהענ ארומ .לווָא .פ ,א

 עמַאס םוצ .ןשטנעמ ןוא טייצ ,טלעג ןריטסעווניא וצ "טניולענ , טינ ריא טָאה

 -רַא יד ןופ טייהנזעווּפָא עקידנעטשלופ יד ןניוא יד ןיא ךיז טפרַאו ןטשרע

 ןלעפ ייז .טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ סעּפורג-רעטעב

 רָאירעּפ רעטסכעה רעד ,1990 ןיא וליפַא .עטריזינַאנרָא םולָאק ןיא ןצנַאגניא

 לטעצ םעד ןיא טרָא רעקידייל ַא טפַאשטריװדנַאל זיא ,.? ווֶא .פ .א רעד ןופ

 -טפַאשטריװדנַאל יד .סנָאינוי טנָאמרַאפ .? ווָא .פ .א יד ואוו סעירטסודניא

 -ניא םעד ןיא לּפַאטש ןטסקירעדינ עמַאס םעד ןעמענרַאפ רעטעברַא עכעל

 רעקינייו טינ רעכיז עיצַאזינַאגרָא ןיא ךיז ןקיטיונ ייז .רעטייל ןלעירטסוד

 ,סעּפורג עלעירטסודניא ערעדנַא ןופ רעטעברַא יד יו

 ןבָאה רעטעברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל יד סָאװ סקיירטס עשידלעה יד

 טפַאשרעריפ רעד רעטנוא דָאירעּפהחמחלמ םעד ןופ ףוס ןיא טכַאמענכרוד

 ערעשידלעה ךָאנ יד ןוא ,דפריִאוו יד ווָא סרעקריָאוװ ל?עירטסָאדניא יד ןופ

 רעד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא 1984-1923 ןיא סקיירטס ערעסערג ןוא

 זַא ,טכארבעגסױרַא רָאלק ןבָאה ןָאינוי סרעקריָאוװו ?ערושטלָאקירנַא רעקניל

 א טכוזעג קיטשרוד טָאה סַאלק-רעטעברא ןופ לייט רעקידנטיידַאב רעד-טָא

 רַאפ ןוא גנוקידעטנוא ןגעג טייהרעטריזינַאגרָא ןטערטוצסיורַא טייהנגעלעג

 .ןבעל ןרעסעב ַא
 רעד טיול עירטסודניא עטסערג יד זיא סָאװ ,עירטסודניא-?יטסקעט יד

 רָאנ זיא 1920 ןיא ,ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ שיטקַאפ זיא ,רעטעברַא לָאצ

 .ןעוועג טריזינַאגרָא ,רעטעברַא לָאצ רעד ןופ לטכַא ןֵא םורַא ,?ייט רעניילק ַא

 רעד ןיא רעטעברַא-ליטסקעט 18,000 ןצנאנניא ןבילברַאפ ןענייז 1952 ןיא

 -רֶא ןעמונעג רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה 1983 ןיא טשרע .ןָאינוי ,ל ווֶא .פ .א

 רעד .א.ר.נ סטלעווזור ןופ ףליח רעד טימ רעטעברַא-?יטסקעט יד ןריזינַאג

 -לַארענעג ליטסקעט םעד ןופ גנופורקירוצ עכעלדנעש יד ןעוועג זיא טַאטלוזער

 זיא ןָאינוי סרעקרָאװ ?יטסקעט דעטיינוי יד ,1984 רעבמעטּפעס ןיא קיירטפס

 רעריפ יד סָאװ עיצַאזילַארָאמעד רעד בילוצ ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא קרַאטש
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 םעד ןרָאלרַאפ ןכָאה עכלעוו רעטעברַא לייט ַא ןשיווצ טכַאזרוארַאפ ןבָאה

 .ןָאינוי רעד וצ יורטוצ

 םעד ןיא רָאנ שיטקַאפ זיא ,טפאשטריוו רעד ןופ ןייבנקור ַא ,לָאטש

 יד רָאנ ןבילברַאפ ןענייז רעטעּפש .ןרָאװענ טריזינַאנרָא 1990 רָאי-קיירטס

 .סעירטסודניא יוב-ףיש ןוא יוב-ןישַאמ רעד ןיא רעטעברַא

 יד ןעמוקעגוצ ןענייז ןרָאװעג טלעטשענפיונוצ זיא עלעבַאט יד טניז

 רעבָא ,סעּפורג עלעירטסודניא עקינייא ךָאנ ןוא לָאטש ,םונימולַא ,ליבָאמָאטָא

 ןוא עיצַאזילַארָאמעד ןפורעגסיורַא רעריפ .? ווָא .פ .א יד ןבָאה ןטרָאד ךיוא

 רעד רַאפ טערטקירוצ רעייז בילוצ רעטעברַא יד ןשיווצ ךיז וצ טפַאשרעננעג
 יּפִא קרַאטש זיא ,? ווָא .פ .א יד .סדראָאב-רָאביײיל סטלעווזור ןוא .א,רנ

 -לצנייא רעמ) .עירטסודניא םונימוָיַא ןוא ?יבָאמָאטָא רעד ןיא טכַאװשעג
 (.א,ר.1 רעד ןגעג ןפמַאס רעטעברַא :;ל?טיּפַאק םעד ןיא ןטייה

 .ם .א יד טָאה 1984 ןיא ןזַא ,ןרעוו טנָאטַאב רעבָא זומ קיטייצכיילג

 ייר ַא ךרוד עזַאב ריא טקרַאטשרַאפ ןוא טרעטיירבענסיוא קרַאטש .ל ווא

 עיינ טמָארטשעגניירַא ןבָאה .? ווֶא ,פ .א רעד ןיא .סעירטסודניא-טנורג

 טָאה .5 ווא .פ .א יד .סעירטסודניא עקידנריּפנָא יד ןופ רעטעברַא סענָאלָאק

 רעטעברַא עטלושעג יד ןופ גגוגעװַאב יד ןייז וצ טרעהענפיוא 1924 ןיא

 ןענייז רעטעברַא עטלושעג-טינרָאג ןוא -בלַאה רעטנזיוט רעטרעדנוה .ץילַא

 זיב רעטעברַא-ָאטָא ןופ קידנביוהנָא ,סנָאינוי ,? ווא .פ ,א ןיא ןטָארטעגניירא

 ,ָאייהַא ןיא רעדלעפ-עלעביצ יד ףיוא רעטעברַא-םרַאפ

 גניריטעטער ןוט עיצפורַאפ ןופ טליופעצ טרעװ טּפַאשרעריפ-ןָאינוי

 טימ לָאמנייק טָאה .? ווָא .פ .א רעד ןופ טפַאשרעריפ עטשרעביוא יד

 עילַאװכ עקידננייטש יד ןפמעקאב וצ ןוא ןלעטשוצּפָא ןביוהעג טינ רעגניפ ַא

 ןסערפעצ ןוא טניילעצ ךיז טָאה סָאװ גניריטעקער ןוא טפערנ ,עיצּפורָאק ןופ

 ןבָאה ןירג טינ ןוא סרעּפמָאנ טינ .סנָאינוי יד ןיא טכיש ןקידנשרעה םעד

 רַאצ רעד) סלעדנירב עדנַאב רעד ןופ סנָאינוי יד ןקיניירוצסיוא ןָאטעג סָאװ

 ,(ָאנַאקיש ןיא רעריפ-רָאבייל) סיטרַאקעמ ,(ןכַאפ-יוב רעקרָאי ןינ יד ןיא

 -מָאג ,ןבכיילג רעייז ןוא סמָאב עלעקיישזד ,סנַאלּפַאק ,סרענזוַאצ ,סנָאסליװ

 ןענייז סָאװ סקיירטס ןופ ןטקַאפ רעקילדנעצ ץיזַאב ןייז ןיא טאהעג טָאה סרעּפ

 ןרָאיטסַא-ל?יװעדָאװו יד ןופ קיידטס-לַארענעג רעד יוװ ,ןרָאװעג טפיוקראפ טושּפ

 רָאפנעמאזוצ םעד ףיוא ךעלטנפע ןרָאוװעג טקעדעגפיוא זיא סָאװ ,1916 ןיא

 ױזַא .גייוש א טכַאמעג טָאה סרעּפמָאנ ,1917 ןיא ,? ווָא .פ .א רעד ןופ
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 .פ .א רעד ןיא ןישַאמ רעכיוה רעד ןופ ןסערעטניא יד טרעדָאפעג ןבָאה

 טקעדרַאפ טָאה סָאװ ,ןירג םַאיליװ ןָאטעג רעטעּפש טָאה עבלעז סָאד .ל ווא
 .עטמאַאב יד ןשיוװצ גניריטעקער ןופ גנוטיײרּפשרַאֿפ יד

 -צעזעג ,ויטַאװרעסנָאק רַאפ ךיז טכַארטַאב סָאוװ םזיסרעּפמָאנ רעד

 -ּפע רעד ףיוא רענניפ יד ןשיוװצ טקוקעג טָאה ,קיטכרָאּפטַאנ ןוא דנעביל

 .סנָאינוי עטסרעמ יד ןיא טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה סָאװ םזירעטסנגעג ןופ עימעד

 ענעגנודעג ןופ חכ ןטימ רעדילגטימ ערעייז רעביא ןרינער סָאװ רעריפדןָאינוי

 עכעלנעט ןוא עכעלטנייוועג ץנַאנ א ןרָאװעג ןענייז ,רעדרעמ ןוא רענעלש

 .1918--1914 ןופ ןרָאי-המחלמ יד טניז סנָאינוי יד ןיא גנוניישרעד

 ךָאנ ןעמוקענוצ עיצּפורָאק רעד וצ זיא דָאירעּפ המחלמ-ךָאנ םעד ןיא

 רעכלעוו טימ םעטסיס ַא זיא גניריטעקער) .גניריטעקער ,גנוניישרעד עליופ ַא
 -ךלַאװג טימ טיילטפעשעג ןופ טלענ סױרַא ןסערּפ סעדנַאב עטריזינַאגרָא

 (.סעקנושַארטפס ןוא ןעלטימ
 רעד ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ םעד ןיא ןסערפעגנייא ךיז טָאה גניריטעקער

 -עקער .ןָאשיכיהָארּפ ןוֿפ גנוריפנייא רעד ךָאנ עקירעמַא רעשיטסילאטיּפַאק

 ןַא טימ טפעשענ ןטיײרּפשרַאפ-טייװ ניזיר ַא וצ ןסקאוועגסיוא זיא גנירימ

 ןופ ןנייוצ עֶלַא ןיא .,ןרַאלָאד ןענָאילימ רעטרעדנוה ערעווש ןופ ץַאזמוא

 ןיא רעדָא טריציפיטסָארט ןענייז עכלעוו יד ןופ םַאנסיוא ןטימ ,טפַאשטריוו

 ןוא טקיטלעװעג סריטעקער יד ןבָאה ,עילָאּפָאנָאמ רעסיורג ַא ןופ טנעה יד

 ,טיילטפעשענ ערענעלק ןוא עלעטימ יד ןעגנוגנידַאב ערעייז טריטקיד

 ןכירטש-טּפיוה יד .געוו םענענייא ריא טאהעג טָאה גניריטעקער-רָאכיײל

 : ןענייז נניריטעקערדרָאביײל ןופ

 ןעננורעייטשייב ןסערּפסױרַא (2 .עסַאק-ןָאינוי יד ןרעדנילּפסױא (}
 יד ןיא ןפערטאב סָאװ ןעננורעייטשייב ,ןָאינוי רעד ןופ רעדילנטימ יד ןופ

 ,ןעגנולָאצ ערעכעה ןופ עמרָאפ רעד ןיא ,רָאי ַא ןרַאלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה
 ןוא טלעווהעטנוא רעד טימ ןעננודניברַאפ (3 .ךָאנ ןוא ןרעייטש עלעיצעּפס

 ןדעי ןקיטשרעד וצ רעריטעקער יד ןפלעה וצ סנעשיטילָאּפ עלַאקַאל יד טימ

 ןטימ סעלעטש יד ןופ לָארטנָאק (4 .לייפ ןוא קנער םעד ןופ טסעטָארּפ

 ןוא ןדנָאפ-ןָאינוי יד ןופ טלָאצַאב ,רענעלש ןוא ןטידנַאב ענעגנודעג ןופ חכ

 טלאהענ םעד ףיוא ןייז (8 .רעדילנטימ יד ןריזירָארעט וצ ןטלַאהעגפיוא

 ןיילַא ןייז (6 .סקיירטס ןזָאלרעד טינ ןוא ןכערב וצ רעבענטעברַא יד ןופ
 טימ רעבעגטעברַא יד ןופ ןעגנולעטשַאב ןגירק ןוא ןטפעשענ ענעגייא ןיא

 -רעטעברַא ןופ ןרעוו טױהעגסיױא ייז ןלעוו רַאפרעד זַא גנורעכיזרַאפ רעד

 ףליה רעד טימ ןעמיטש יד ןענעבגג ,ןלַאװ עשלַאפ ןריפכרוד (7 ."לבָארט,
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 .ךָאנ ןוא ?טעצדלַאװ ןפיוא רענגעג יד ןזָאלוצ טינ ,ןלַאװ ןנײלּפָא ,עקראטש ןופ

 ןוא עיצּפורָאק יד טפמעקַאב טינ לָאמנייק טָאה סרעּפמָאנ יוװ טקנוּפ

 לָאמנייק ןירג םָאיליו טָאה ױזַא ,עטמאאבןָאינוי יד ןשיוװצ טָאררַאפ םעד

 -רַאפ רעד ןגעג ,סָאװ ןָאט ןופ קידנדייר טינ ןיוש ,טנפעעג טינ ?יומ סָאד

 ןיא ןעוועג לופ ןענייז ןעננוטייצ יד .סנָאינוי יד ןיא נניריטעקער רעטיירּפש

 ןענייז סָאװ ,ןלַאדנַאקס-ריטעקער עקידנעיירש טימ 1984--1926 ןרָאי יד

 ןענייז ןרַאלָאד ןענָאילימ ,רעזייה-טכירעג יד ןיא ןרָאװענ טרעטפולענסיוא

 ךעלנייוועג .רעבענטעברַא ערענעלק ןוא רעטעברַא ןופ ןרָאװעג טסערּפענסיױא

 ןיא ןעייג רעדילגטימ לייפ ןוא קנער יד ןענַאװ זיב טייצ עגנַאל ַא טרעיוד

 .עטמאאב-ריטעקער יד ןנעג טכירעג

 סגָטיִגוי יד ןיא גניריטעסער ןופ ןרעטסומ

 עקיטכערטרעדינ יד טימ לופ ןרעוו ןבירשעגנָא ןעס ךוב רעסיורג ַא
 ןיא זַא ןענָאמרעד וצ נונעג .עטמאַאב-ןָאינוי יד ןופ םישעמזגניריטעקער

 -טימ ןבָאה ,יירד לַאקָאל ,קרָאי וינ ןיא רעקירטקעלע יד ןופ ןָאינוי רעד

 ןביז ןגעוו עטמאאב ערעייז ןופ גנונעכעד ַא טכירעג ןיא טרעדאפעג רעדילג

 -ליוו ,ןָאמָאלאס ,לַאקָאל םעד ןופ עטמאַָאב יד .רַאלָאד ןָאילימ בלַאה ַא ןוא
 טרעדנילּפענסיױא ןבָאה ייז זַא ןבענוצ טזומענ ןבָאה ,עקירעביא יד ןוא ןָאס |

 רערילגטימ יד ןופ רעטלענ עקיזיר טּפעלשעג ןוא ןָאינוי רעד ןופ עסַאק יד

 .ןעלטימ ערעדנַא ןוא ןרעייטש עלעיצעּפס ךרוד

 קרָאי וינ רעד ןופ טנעדיזערּפ-סייוו ַא ,דרָאפרעמָאק .שזד קירטעּפ

 רעד ןופ 198 לַאקָאל ןופ "רעעזפיוא , ןוא "רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ , טָאטש

 ןעמונעג טָשה ,ןענישַאמ-בייה ןופ ןרענעשזניא ןופ ןָאינוי רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 ייז ןצישַאב וצ סעינַאּפמָאק-וב עכייר יד ןופ טלעג ןעמוס עסיורג קיסעמלנער
 .ןרַאלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה טלמַאזעגנָא טָאה דרָאפרעמָאק .סקיירטס ןופ
 ןופ ןעגנואימַאב עֶלַא ;עסַאק-ןָאינוי רעד ןופ טלעג טּפעלשעג ךיוא טָאה רע
 ךרָאפרעמָאק .ןפלָאהעגנ טינ ןבָאה םיא ןבײרטוצסױרַא לייפ ןוא קנער רעד
 פיסנואק םעד ןיא רעריפ ַא ןוא קיטילָאּפ-ינעמעט רעד ןיא לייז ַא ןעוועג זיא
 ןַא ןעוועג רע זיא רעירפ .קֹרָאי וינ ןיא סנָאינוי רעטעברַא-יוב יד ןופ
 רעטעברַא-יוב יד טריניאור טָאה סָאװ ,לעדנירב "רַאצ , ןופ רעפלעהסיורַא
 ןעוו דרָאּפרעמָאק זיא ןלַאפעגניירַא .גניריטעקער ןוא עיצּפורָאק ןייז טימ
 -נייא ןייז ןטלַאהַאבסיױא רַאפ טגָאלקעגנָא םיא טָאה ננורינער עלַארעדעּפ יד
 םעד רַאפ .רעייטש-טפנוקנייא םעד ןלָאצ ןופ ןעײרדסױרַא ךיז ןוא טפנוק
 .גניריטעקער ןייז רַאפ טינ רעבָא ,ןרָאװעג טלייטרוארַאפ רע זיא
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 טשרעה ןוא---טשרעהעג טָאה סָאװ דנַאטשוצ-רספה םעד ןופ ליּפשיײב ַא

 רַאלָאד טנזיוט קיצפופ יד זיא ,ןזיירק-ןָאינוי עכיוה יד ןיא --- רעטייוו

 דעטײמַאגלַאמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןַאמליה ינדיס סָאװ "טלעג-טערטּפָא,

 ןייז ןוא ןַאמרעקעב ?טואקַאנ,ה םעד ןבענענ טָאה ,ןָאינוי רעדיינש-רענעמ

 ,1981 ןיא רעטסננעג עדנַאב

 ןַאמליה ינדיס

 רעד ןוא ןישַאמ-ַאמליה רעד ןשיװצ ןכַארבעגסיױא זיא נירק א ןעוו

 טפַאשרעטעברַאטימ רעכעלטניירפ ןוא רעגנַאל רעד ךָאנ עדנַאבדןַאמרעקעב

 ,טנערוקנָאק ַא ןופ טיירפַאב ךיז ןַאמלײה טָאה ,רעטעברַא-רעדיינש יד ןגעג
 טימ ,ןָאינוי רעד ןיא ןטפעשעג ערעטצניפ יד ןופ ליפוצ טסואווענ טָאה סָאװ
 ןייז ןוא ןַאמרעקעב .טלעגָאינוי רַאלָאד טנזיוט קיצפופ ןופ ףליה רעד
 ןענייז ,(ָאריּפַאש) ירַאריג רעטסגנעג ןטסואוװַאב םעד ןופ טריפעג ,עדנַאב

 -םיוא ןבָאה ייז ואוו ,עירטסודניא-רעטופ רעד ןיא "ןטפעשעג , ןָאט קעװַא

 רעטכער רעד ןיא עקילק רעד ןופ ףליה רעד טימ טפעשענ-ריטעקער ַא טיובעג
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 .ייז טָאה ןָאינוי עלעירטסודניא יד .ןָאינוי רעטעכרַא-רעטופ לענַאשענרעטניא
 .עירטסודניא רעד ןופ ןבירטעגסיױרַא רעטעּפש

 "רַאצ , רעד טָאה קרָאי וינ ןיא ןטסינישאמ-םליפ יד ןופ ןָאינוי רעד ןיא

 רַאלָאד טנזיוט סס לַאקָאל-ןָאינוי םעד ןופ טּפעלשעג עדנַאב ןייז טימ ןַאלּפַאק

 קידנגרָאזַאב ,טעקער א ןטלַאהעגפיוא טָאה ןַאלּפַאק .תונתמ ןיא רָאי ַא
 ךיז קידנלייט ןוא ןטסינישַאמ ןָאינוי-טינ טרעדנוה סקעז טימ רעזייה-םליפ

 יד סָאװ ,ןטלַאהעג ןָאינוי-טינ ערעקיליב יד ןיא דיישרעטנוא םעד טימ

 ןופ טפעשעג ַא טַאהעג ןַאלּפַאק טָאה קיטייצכיילג .ןגָארקעג ןבָאה ןטסינישַאמ
 ייב טפיוקעג ןבָאה ןרעטשאעט-םליפ יד ןופ רעמיטנגייא יד ןוא ןענישאמ-םליפ

 .ןענישַאמ ערעייז םיא

 -ַאב ךיז טנעקעג טינ לָאקָאל םעד ןופ רעדילנטימ יד ןבָאה גנַאל-ןרָאי

 לַאדנַאקס רעד ןעוו ,19383 ןיא ,רעטסננעג ענייז ןוא ןענַאלּפַאק ןופ ןעיירפ

 ןבָאה ןָאינוי רעד ןופ עטמאַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןוא קידנעיירש וצ ןרָאװעג זיא

 ַא טרָא סנַאלּפַאק ףיוא טלעטשעגניירַא ייז ןבָאה ,ןשימניירַא טזומעג ךיז

 רעלענַאיסעּפָארּפ א ןעוועג ןיא סָאװ ,ןַאמרעש ירעה ,ריטעקער ןטייווצ
 סָאד ,עינַאּפמָאק רעטַאעט סקילבָאּפ-טנוַאמַארַאּפ רעד ייב רעכערב-קיירטס

 ןיא גניריטעקער ןוא עיצּפורָאק עסיורג ַא .טפעשעג זיוה-םליפ עטסערג

 .םישזער:טעקער סרענזואצ פיליפ רעטנוא רעברַאפ יד ייב ךיוא ןעגנַאגעגנָא

 ןבָאה קאלרעש ןוא יעפ ,לעדנערב .םַאנפיוא ןייק טינ ןיא קרָאי וינ

 ןעוועג גָאלּפ-גניריטעקער יד זיא ָאנַאקיש ןיא .יזריושזד וינ ןיא "טעברַאעג;

 רע זיא קיטכעמלא ןוא יירפ ןרָאװעג זיא ענָאּפַאק ןעוו .רעטיײרּפשרַאפ ךָאנ

 לָאצ רעסיורג ַא טימ ןעגנודניברַאפ עכעלטפעשעג עטנעָאנ ןיא ןענַאטשעג

 ןיא ןרָאפעגמורַא סריטעקעד-רָאבייל יד ןענייז ָאנַאקיש ןיא .,רעריפ-ןָאינוי

 ןלעװ ןטנערוקנָאק ערעייז זַא קידנבָאה ארֹומ ,ןליבָאמַאטױא עטרעצנַאּפעג
 טנפָאװַאב ןעוועג ןענייז |ריטרַאװק-ןָאינוי .ּפָאק ןיא ליוק ַא ןסישניירַא ייז

 .ןעגנוטסעפ יו

 -ייברַאפ ןיא ָאנַאקיש ןבלעז ןיא יִאלעמ .ע סַאמָאט טימ עטכישעג יר

 .פ .א רעד ןופ ןזיירק עלעיציפָא יד ןיא למרומ זיא סע ןכלעוו ןָא ןעגנַאגעג
 / 1998 ראורבעפ יו טעּפש ױזַא טריסַאּפ טָאה סָאד שטָאכ ,.? ווֶא

 -גניוואומ) ןטסינישַאמ-םליפ ןופ ןָאינוי רעד ןופ רעטמאַאב רעד ,יִאלעמ
 רעדילנטימ יד רעביא טשרעהעג גנַאל ןרָאי טָאה (סרָאטײרעּפָא רושטקיּפ
 בָאנוצ ַא יו .טלעג ןעמוס עקיזיר ייז ןופ ןסירעגסױרַא ןוא ןָאינוי רעד ןופ
 -םליפ יד ןופ רעמיטנגייא יד ןופ רעדלעג ערעווש ןעמונעג ךיוא יִאלעמ טָאה
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 ,ָאנַאקיש ןיא טלעוורעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג זיא יִאלעמ .רעזייה

 .רעטעברַא יד ןריזירָארעט טנעקעג טָאה רע חכ סנעמעוו טימ

 ךיז טָאה גנוריגער עקיטרָא יד .קידנעיירש וצ ןרָאװעג זיא לַאדנַאקס רעד

 -ערעפ יד ןעמוקעג זיא ,ןשטנעמ ַא ןריא ןגעג ןעלטימ ןעמענוצנָא טגַאזטנַא

 סָאװ סריטעקער ןגעג ?טימ ןכעלטנייוועג ריא טצונַאב ןוא גנורינער עלַאר

 םעד ןלָאצַאב טינ ןיא ןרָאװעג טנָאלקעגנָא ןיא יִאלעמ .סָאמ יד רעכירַא ןּפַאכ

 ַא רַאלָאד 800,000 ןופ ?טסנידרַאפ , ַא ףיוא רעייטש-טפנוקנײא ןלַארעדעפ

 טלעוורעטנוא רעד ןיא גירק עכעלרעניא ןַא ןכָארבענסױא זיא ?ייוורעד .,רָאי

 ןט8 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד .רעטסננענ ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא יַאלעמ ןוא

 ,1998 ,רַאורבעפ

 ןבָאה ,זיוה ןיא ןטעדרָאמרעד םוצ ןיירא ןענייז ןטנענַא עלַארעדעפ ןעוו

 .ןרענָאילימ ןופ ןצַאלַאּפ יד ןיא רָאנ טפערט ןעמ סָאװ סוסקול ַא ןענופעג ייז

 רַאב עלעיצעּפס ַא .רַאלָאד טנזיוט ריפ טסָאקעג טָאה רעמיצ-ענַאװ סָאד

 .רַאלָאד טנזיוט ףניפ רַאפ קינייװעניא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא (ץַאלּפ-קנירט)
 טָאה יֵאלעמ זַא ,טלעטשענטסעפ טָאה גנוכוזרעטנוא עקידכעטייוו יד

 .טלעג-ץוש רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט ןעצ רעטַאעט-םליפ ןסיורג ןייא ןופ ןנָארקעג

 -ישַאמ ןָאינוי-טינ ןלעטשוצנָא ןרעטַאעט עסיורג יד טביולרעד טָאה יִאלעמ

 ןופ רעדילנטימ יד ןופ .הבוט רעד רַאפ ןלָאצַאב טוג טזָאלעג ךיז ןוא ןטסינ

 -- ןָאינוי .? ווא .פ .א רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ לייט ַא --- ןָאינוי ןייז
 רָאנ .רָאי עכעלטע ןיא רַאלָאד ןָאילימ ןבלַאה ַא םורַא ןסירעגסיױרַא רע טָאה

 םעד ןופ ערעירַאק רעד וצ ףוס ַא טכַאמענ ןבָאה רעטסגנעג ןופ ןליוק יד

 יד טינ ןוא ןָאינוי רעד ןופ עטמאַאב עלַאנָאיצַאנ יד טינ ,ריטעקער-רָאבייל

 ןייק וליפַא ןבָאה רעריפ עכעלטרַאװטנַארַאפ יד .? ווֶא .פ .א רעד ןופ רעריפ

 ,לַאדנַאסס ןסיורג םעד ןגעוו ןבענענסיױרַא טינ גנורעלקרעד

 רָאּפנעמַאװב .ל װָא .פ .א ףױא טקיטשרעד גנוקעדפיוא גניריטעקער יד

 | 1933 ןיא

 זיא ,19252 רעבָאטקָא ,. ווֶא .פ .א רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא

 ןַא .ןקיטשרעד טנעקעג םיוק ןבָאה רעריפ יד סָאװ לַאדנַאקס א ןכַארבעגסיױוא

 ,דנאלייא וילב ןופ ,רענמַאס ,רענָאיצקַאער ַא ןיילַא ,רעוט ,5 ווִא .פ .א רעטלַא

 ןעמוקענסורַא זיא ,ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס יִאניליא רעד ןופ טָאגעלעד ַא

 רעד ןיא םזירעטסגעג ןוא גניריטעקער רעד ןופ גנוקעדפיוא רעסיורג ַא טימ
 םיא טכוזעג טָאה ןירג .טנגענמוא ןוא ָאגַאקיש ןיא גנוגעװַאב ןָאינוי-דיירט
 רעטססינייוועניא ןַא ןעוועג זיא רענמַאס .טנעקעג טינ טָאה ןוא ןלעטשוצּפָא
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 -ַאב ךיז ליוו סָאװ רענעייל רעד ,ןטקַאֿפ עלַא טסואוועג טָאה ןוא שטנעמ
 "סניס יד דניאהיב , רושָארב יד ןעז לָאז ןטקַאפ יד טימ רעיונעג ןענעק
 רַאפ עטימָאק ,? וָא .ם .א רעד ןופ ןבענעגסױרַא ,(ןסילוק יד רעטניה)
 סרענמָאס ןופ ןגוצסיוא טקורדענּפָא ןענייז ןטרָאד .גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא

 .ערער רעלענָאיצַאסנעס |

 ,עיפלעדַאליפ ןופ ןָאינוי סרעייד ןוא סרענילק רעד ןופ ,ינָאס טַאגעלעד

 ןבייהנָא ךיילג לָאז .? ווֶא .פ .א יד זַא ,עיצולָאזער ַא ןגָארטעגניירַא טָאה

 ,סנָאינוי יד ןיא גניריטעקער ןוא םזירעטסגנעג םעד ןטָארוצסיױא ףמַאק ַא

 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא עיצולָאזער יד רעבָא

 -ענסיוא רענייטש ןטמעשראפמוא ןַא ףיוא ןבָאה עטמאַאבדןָאינוי יד

 רעטנוא טעדטנירגעג ןבָאה סנָאינוי יד סָאװ ןעקנַאב-רעטעכרַא יד טרעדנילּפ

 םעד ןופ רָאירעּפ םעד ןופ לייט ַא יו ןעקנַאב-רעטעברַא יד .סולפנייא רעייז

 םעד ןיא טלדנַאהאב טרעוו ?םזילַאטיּפַאק-רעטעברַא, ןוא "םזינָאינוי םעיינ,

 יד ןופ זַא ,ןענעכייצרַאפ רָאנ רימ ןליוו ָאד .טעטירעּפסַארּפ רעד ןיא ;לטיּפַאק
 ןבָאה סנָאינוי יד סָאװ סעיצוטיטסניא עלעיצנַאניפ ערעדנַא ןוא ןעקנַאב 8
 ,סעיזוליא עסיורג יד רעטנוא רעדילגטימ ערעייז ןופ טלעג ןטימ טעדנירגעג
 רעטעברַא עטריזינַאגרַא יד וצ ףליה עקיטכעמ א ןייז ןלעוװו ןעקנַאב יד זַא
 טינ עסיצנײא ןײק זיא ,רעבעגטעברַא יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ערעייז ןיא
 . ןעמונעגרעביא ןענייז סָאװ ןעקנַאב עכעלטע ןופ םַאנסיוא ןטימ ,ןבילברַאּפ
 ןיא ןעמָאנ רעלענינירַא רעד שטָאכ ,ןטסילַאטיּפַאק עטַאװירּפ ןופ ןרָאװעג
 עזעילאדנַאקס ןיא ןעמוסעגמוא ןעקנַאב-רעטעברַא עלַא ןענייז ,ןבילברַאפ ךָאנ
 ןבָאה רעטעברַא .רעריפ יד ןופ סעיצַאלוּפינַאמ עלענימירק ןוא ןטָארקנַאב
 ,ןעקנַאב עטכַאמענוצ יד ןיא ןרַאלָאד ןענָאילימ ליפ ןרָאלרַאפ

 -ָאקאֿל רעד ןופ רעטסיימרנערג ,ןואטס ןערָאװ ןלעבַאטקעּפסער םעד ןופ
 -אשענרעטניא רעד ןיא רעלדניווש םענעּפָא ןַא זיב ,ןָאינוי רעביירטויסַאמ
 טנַאה ַא טגיילעגוצ ייז ןבָאה עלַא ,ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאג סידייל לַאנ
 .רעדילגטימ ערעייז ןופ טלעג עטעװערָאהרַאפ-רעוװש יד ןעװעלכַאטרַאפ וצ

 -ייס גנַאנרעטנוא םוצ טלייטרוארַאפ ןעוועג ןענייז ןעקנַאב-רָאבייל יד
 ןפלָאהעג טָאה רעריפ-רָאבייל ןטּפורָאק םעד ןופ טנַאה יד רעבָא ,ייסייוו
 טריבורּפ טינ לָאמנייק טָאה .? ווֶא .פ .א יד .בורג ןפיט א ייז רַאפ ןבָארג
 יד -ןופ ןעגנוריפ יד ןוא ןטפעשענ יד ןגעוו גנוכוזרעטנוא ןַא ןריפכדוד
 .ןעסנַאב-רעטעברַא
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 רעטמע עטוג טימ טורָאװַאב זיא עיטַארקָארויב-ָאינוי

 .טפַאשרעריפ-ןָאינוי יד ןריזילַארָאמעד וצ טקריוועג טָאה רָאטקַאפ ַא ךָאנ

 -רַאפ-טיירב ַאזַא טינ עיצּפורָאק זיא דנַאל שיטסילַאטיּפַאק סיורג ןייק ןיא

 ָאד .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא יוװ ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ?טימ רעטיירּפש

 סָאד .קיטילָאּפ רעד ןופ ןלייט עשינַאגרָא םזירעטסגנעג ןוא עיצּפורָאק ןענייז

 ןריטּפורָאק וצ ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןרָאװעג טכיורבעג טייוו זיא ?טימ עבלעז

 רָאביײל װָא סרעדילסימ ךוב ןייז ןיא ,רעטסָאפ םַאיליוו רכח .רעריפ-רעטעברַא

 ןופ לטעצ ןגנַאל ַא טלעטשעגפיונוצ טָאה (סָאלק-רעטעברַא ןופ רעריפרַאפ)

 ייּפַאק ןופ רעטלַאװרַאפ יו טקידנעעג ןבָאה עכלעוו ,רעריפ-ןָאינוי ענעזעוועג

 רעירפ ןבָאה ייז ואוו ןכַאפ עבלעז יד ןיא עקַאט ,סעיצַאזינַאנרָא עשיטסילַאט

 לטעצ רערעגנעל ַא ךָאנ ןַארַאפ ךיוא זיא ךוב ןיא .רעטעברַא יד ןטָארטרַאפ

 .עטמאַאברןָאינוי עכיוה ןופ טַאררַאפ ןוא עיצּפורָאק ןופ

 "איני ןעמיטשַאב וצ ןעוועג זיא סַאלק ןקידנשרעה ןופ לטימ ַא ךָאנ

 סעלעטש עטונ ףיוא ,ןָאינוי רעייז ןיא סייה וצ ןרָאװעג זיא'ס ןעמעוו רעריפ

 סריציטקַארּפ סָאד זיא סרעדנוזַאב .גנוריגער-טַאטש ןוא רעלַארעדעּפ רעד ןיא

 ןענופעג ןבָאה עטמאַאב-ןָאינוי יד רעדייא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ןרָאװעג

 -סיוא םעד ןגעג טכַאמ ןיא ןטלַאהוצפיוא ךיז ױזַא יו ןעלטימ-רלַאװג ײלרעלַא

 .רעטלַא ןַא זיא לטימ-עיצּפורָאק סָאד .,רעדילגטימ יד ןופ ןליוו ןכעלקירד

 טקישעג ןבָאה עינייװליסנעּפ ןיא רעטעברַא יד סָאװ רעייטשרָאפ יד ןופ לייט ַא

 יד ןופ ןרָאװעג טפיוקעגּפָא ןענייז 1827 ןיא .גנובעגצעזעג-טאטש רעד ןיא

 ןיא רעײטשרַאפ-רעטעברַא ןעיצנירַא .סעלעטש עטוג טימ ןטסילַאטיּפַאק

 ייּפַאק יד ןופ קיטקַארּפ יד ןעוועג לָאמעלַא זיא ץענ רעטיײרּפשעגסיױא רעייז

 ןעװעג טליפעגנָא טנעמטרַאּפעד-רָאבײל רעד זיא לעיצעּפס .,ןטסילַאט

 ארומ טינ רעבירעד טָאה טַארקָארויב-ןָאינוי ַא .רעריפ-ןָאינוי ענעזעוועג טימ

 ןָאינוי ןייז ןופ רעדילגטימ יד ןעוו טיורב ןייז ןרילרַאפ טעװ רע זַא טָאהעג

 "מוא ןבילבעג טינ זיא סָאלק רעקידנשרעה רעד .געוו םעד ןזיוועג םיא ןבָאה

 רעכייוו ַא ןענופעג ךיז טָאה טַארַאּפַא-גנוריגער םעד ןיא ואווץעגרע .רַאבקנַאד

 .טסניד רעיירט רַאפ גנונױלַאב ַא --- םיא רַאפ ?קניוו

 -ןָאינוי ןשירעטעררַאפ ,ןטּפורָאק ַא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ זיא ןרָאי עטצעל יד

 -סיוא ךיז טָאה עיטַארקָארויב יד .,ךַאז עגנירג ןייק טינ טייוו ןרָאװעגנ רעריפ

 "עטסקרַאטש , יד ףיוא טציטשעג ,ןישַאמ עטדימשעגסיוא עטוג ַא טיובעג

 -סיוא-ןסַאמ טניימ סָאװ ,ןלַאקָאל עצנַאנ ןופ סעיצַאזינַאגרָאער יוװ ,ןעלטימ
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 ךָאנ ןוא ,סרעטסגנעג ,ןלַאװ ןענעבנג ,רעטעברַא עוװיטקַא ןופ ןעננוסילש

 -טימ יד ןופ טכער עלענָאיצוטיטסנָאק יד טימ .ןעלטימ עקיגָאװ עכלעזַא

 ,ןעק ןָאינוי ַא ןופ עיצוטיטסנָאס ַא ,טינ ךיז ןעמ טעוװעינָאמערעצ רעדילג

 ןיא ימונ ַא יװ ןרעוו ןניוצעג ןוא טיירדענ ,טנעמוקַאד-ץעזעג רעדעי יו

 ,טכַאמ יד ןטלאה סָאװ יד ןופ טנעה יד

 טַארקָשרויב םײב טפעשעג 8 יװ רעמ טינ זיט ןָטינוי

 ןטעברַא ּפַאש ןיא קירוצ טינ רעריפ-ןָאינוי ַא טייג ,ןעמונעג ללב ַא יו

 ןענַאװ ןופ ןלאווק ערעדנַא ןיוש טגירק רע .עלעטש ןייז טזָאלרַאפ רע ןעוו

 טימ ןטנַאקירבַאפ עבלעז יד ןפָא ןעניד זיא ןלַאװק יד ןופ רענייא .ןבעל וצ

 ןייז ןופ רעטעברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא טלדנַאהרַאפ רעירפ טָאה רע ןעמעוו

 | .ןָאינוי

 טנעדיזערּפ ַא יו ןָאינוי רעד ףיוא טקוק רעריפ רעכעלטינשכרוד רעד
 -נָא םיא זיא סָאװ טפעשעג םעד ףיוא טקוק טפַאשלעזענ-גנורעכיזרַאפ ַא ןופ
 טעוװ ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא זיא רעריפ-ןָאינוי רעד ביוא .ןרָאװענ טיורטרַאפ

 ,רעטפערג ַא זיא רע ביוא .,ןפוא ןכעלטנרָא ןַא ףיוא טפעשעג םעד ןריפ רע
 ןוא רעכעלטנרָא רעד ייס רעבָא .טפערג טימ סענעשעק ענייז ןליפנָא רע טעוו

 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןָאינוי יד טינ ןטכַארטַאב רעטפערג רעד ייס

 רעכעלטנרָא רעד וליפַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןוא סַאלק-רעטעברַא
 רַאפ ןברק ןכעלנעזרעּפ ןטסעדנימ םעד ןעגנערב טינ טעװ טנעדיזערּפ-ןָאינוי
 / טעװ עינַאּפמַָאק-גנורעכיזרַאפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד יוז טקנוּפ ,ןָאינוי רעד
 רע ביוא ,טפעשעג ןייז רַאפ ןברק ןכעלנעזרעּפ ןטסעדנימ םעד ןעגנערב טינ
 | . ,ןפלעה רָאנ ךיז ןעק

 סוטנגײא טַאװירּפ ןייז זיט ןָטיגי סירעב

 ןופ טנעריזערּפ ,סיאול .? ןַאשזד טינ טפַאשרעהטסבלעז ןופ ליּפשייב ַא

 ךיז לַאפ ןייק רַאפ ןבָאה רעדילגטימ יד ןעמעוו ןופ ,ןָאינוי רעבערג-ןליוק רעד
 ןגעו ,ןעגנומיטשּפָא ערעייז עלַא ףיוא קידנקוק טינ ןעיירפַאב טנעקעג טינ
 .ןביירש וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זנוא טעװ ןָאינוי רעבערג-ןליוק יד ןוא ןסיאול
 רָאשזדיימ ןופ רעדילגטימ יד סָאװ גנורַאפרעד יד ןצרוק ןיא רימ ןעגנערב ָאד
 ענייז וצ טָאה ירעב .טנעדיזערּפ רעייז טימ טָאהעג ןבָאה ןָאינוי סירעב
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 -עּפס ,ןטפעשעג עטַאוירּפ ןיא ןרילוקעּפס וצ טָאהעג ביל ךָאנ תולעמ ערעדנַא

 .רעדילנטימ-ןָאינוי יד ייב ךיז קידננערּפנָא טינ ,ןדנָאפ-ןָאינוי יד טימ טרילוק

 -רַאפ ירעב טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןכָארבעגפיױא זיא סָאוװ עיסעדּפעד רעד ןיא

 ןלעיצעּפס ַא רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא סָאװ עסַאקדןָאינוי עצנַאג יד טליּפש

 ןופ טכַארבענפיוא ,רעדילנטימ יד  .רַאלָאד טנזיוט 165 רעביא ,דנָאפ

 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןוא ןָאטסָאב ,קרָאי וינ ןיא סקיירטס יד ןגעג טַאררַאפ סירעב

 סָאד .רעכיב-ןָאינוי יד ןופ גנוכוזרעטנוא ןַא ןרעדָאפ וצ ןספָאלשַאב ןבָאה

 .1921 ןיא טריסַאּפ טָאה

 סיאול ןַאשזר

 ןענייז ,ךַאז אזַא ןופ ןדער וצ ןיזמוא ןַא ןעוועג זיא אפונ ןָאינוי רעד ןיא

 "עג ןוא טכירעג ןיא ןעגנַאגעג ,סעטימָאק ןיא טריזינַאגרא ,רעדילנטימ יד

 .1922 ןיא ןעוועג זיא סָאד .רעכיב יד ןופ גנוכוזרעטנוא עלעיַאר ַא טרעדָאפ

 -רַאפ טימ .גנורעדַאפ יד ןפמעקַאב וצ סרעיַאל טלעטשעגנָא טָאה ירעב

 גנורעדָאפ יד טרעטשעג סרעיָאל יד ןבָאה ךעלדיירד עשיטסילַאנעֿפ ענעדייש

 ןעוועג זיא טגָאמרַאפ טָאה ירעב סָאװ טרָאק עטסערג יד .רעדילגטימ יד ןופ
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 ןעמונעגסיורַא ןוא טנרָאװַאב ךיז טָאה ירעב .ןָאינוי רעד ןופ רעטרַאשט רעד
 -טּפיוה יד ךיוא זיא ןטרָאד .יסענעט ,ליװססַאנ טָאטש רעד ןיא רעטרַאשט םעד
 ןוא טָאטש עניילק ַא ןיא ליװסקַאנ שטָאכ ,ןָאינוי-רעקורד רעד ןופ ריטרַאוװק
 ןַא יז טגָאמרַאפ רַאפרעד .עירטסודניא-קורד רעד ןופ רעטנעצ ןייק טינ זיא
 -ַָאמעד רעקיטרָא רעד ןיא ל?פיירש ַא זיא ירעב .טפַאשננייא עטוג ערעדנַא

 .קיטילָאּפ-טָאטש רעשיטארק

 עטַאוװירּפ ַא סירעב זיא רעטרַאשט רעד זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה סרעיָאל סירעב
 יד סָאװ םייה יד ןוא ןָאינוי רעד ןופ םוטנגייא סָאד ךיוא אלימב ןוא ךַאז
 ןעק ןָאינוי רעד ןופ סרָאטקעריד ווא דראָאב יד רָאנ .טיובעגסיוא טָאה ןָאינוי
 עקַאט זיא ױזַא ,ןטנַאנעטייל סירעב ןציז טרָאד ןוא ,רעכיב יד ןקוקרעביא
 רעבָא ,ןירעב ןגענ טעדײשטנַא טָאה ָאנַאקיש ןיא טכירעג סָאד .ןבילבעג
 -קירוצ ןלַאקָאל יד ייב טקריוועגסיוא ןוא טלייאעגרעטנוא ךיז טָאה סרעּפמָאג
 -רַאֿפ ןיא ירעב .טרעקעגמוא טינ טלעג סָאד טָאה ירעב .עגַאלק יד ןעיצוצ
 ירעב .רעטעברַא ןישַאמ-קורד יד ןופ ןָאינוי רעד ןופ רָאטַאטקיד רעד ןבילב
 ןַאמטפעשעג רעסיורג ַא זיא רע .ןדנָאפ-ןָאינוי יד טרעדנילּפעג רעטייוו טָאה
 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ קיטילַאּפ רעד ןיא לָאר א טליּפש ןוא

 -סיוא ןוא עיצּפורַאק ןופ סעטכישעג עזעילַאידנַאקס רעטרעדנוה ןופ
 יד ,לַאפ ןייא ךָאנ ןעמענסיורַא רימ ןלעוו טלעג-רעטעברַא ןופ גנורעדנילּפ
 .עטכישענ-רעקרַאב עטסואוואב

 לענש ןענייז סנָאינוי-ןַאב יד ןעוו ,דָאירעּפ"המחלמ םעד ןופ ףיולרַאפ ןיא
 -טכעלש ,עטריציפילַאװסמוא ,רעקינייר-געוװ יד ןופ ןָאינוי יד זיא ,ןסקאוועג
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעניילק ַא ןופ ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,רעטעברַא עטלָאצַאב
 טָאה טלעג ךס ַא .רעדילגטימ טנזיוט טרעדטוה יירד טימ ןָאינוי רעקיזיר ַא
 ןופ טנעדיזערּפ ,רעקרַאב .ע .א .,ןָאינוי רעד ןופ עסַאק רעד ןיא טמָארטשעג
 טיול ,"סָארטַאמ רערוכיש ַא יװ , טלעג סָאד ןבעגעגסיוא טָאה ,ןָאינוי רעד
 -עג טָאה רע .ןָאינוי רעד ןופ עטימאק-גנוכוזרעטנוא רעד ןופ קורדסיוא םעד
 טערנירנעג ןוא רעטלעג-ןָאינוי יד טימ טרילוקעּפס ,ןעמוס עקיזיר טעבגג
 ,ןדנַאפ-ןָאינוי טימ ןטפעשעג עשירעפָאלב

 -גנוכוזרעטנוא יד טָאה 1999 ןיא ןָאינוי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא
 ןוא רַאלָאד 220,000 טעבננעגוצ טָאה רעקרַאב זַא ,טלעטשעגטסעפ עטימָאק
 ןָאינוי רעד טסָאקעג רע טָאה ןעמַאזוצ ,ןָאילימ ןבלַאה ַא ךָאנ טעדנעװשרַאֿפ
 | ,טייצ רעצרוק א ןיא רַאלָאד 4
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 רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד טקנַאדעגּפָא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק

 ןיא ןענַאטשעג ךָאנ ביֹוהנָא ןופ זיא ,ל ווא .ם ,א רעד ןופ טפַאשרעריפ יד

 בילוצ סַאלק ןקידנשרעה םעד וצ ןוא גנוריגער רעד וצ עיציזָאּפָא רעכַאװש

 םייב .לָאצ רעניילק ריא ןוא גנוגעוַאב ןָאינוי-דיירט רעד ןופ טפַאשננוי רעד

 ,טעוועדנופעגנייא ךיז ןבָאה סנָאינוי-ךַאפ יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס

 "רעריפ .ל ווָא .פ .א יד .ןדנואוושרַאפ עיציזָאּפָא ןופ ןרוּפש עטצעל יד ןענייז

 ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא זיא ןוא םזילַאטיּפַאק ןיא טעשזַאנעגנייא ךיז טָאה טפַאש

 -רעטעברַא רעד רעסערג סָאװ .טַארַאּפַא-הכולמ ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןיא

 -סױרַא טָאה רע טייהנדירפוצמוא ןופ םינמס רעמ סָאװ ,ןסקאוועג זיא סַאלק

 רעבושח ץלַא ,עיצַאזינַאנרַא וצ ןסירעג ךיז טָאה רע רעפראש סָאװ ,ןזיוועג

 רעד יוװ עיסימ ריא ,ןָאטגנישַאװ ןיא ןרָאװעג טּפַאשרעריפדןָאינוי יד זיא

 -ַאּפ ןייק שטָאכ ,רעקיגָאװ ןרָאװעג זיא סַאלק-רעטעברַא םעד ףיוא זָאמרָאט

 -- טסואוועג טוג טָאה גנוריגער יד .טליּפשעג טינ יז טָאה ֿלָאר עשיטיל

 -ָאמעד א רעדָא עשינַאקילבוּפער ַא ,ןעוועג טינ זיא סע גנוריגער עכלעוו

 -סורַא טינ לָאמנייק טעװ עיטַארקָארויב .? ווָא .פ .א יד זַא --- .עשיטַארק

 .ןרָאװעג טגיילעגסיוא ריא רַאפ ןענייז סָאװ ןצענערג יד ןופ ןעגנירּפש

 טפַאשרעריפ .? ווא .פ .א יד טָאה טייקידוועעזנָא ןופ טקנוּפ ןטסכעה םעד

 טנַאּפשעגנייא קידנעטשלופ טָאה סרעּפמָאנ .,ןרָאי-המחלמ יד ןיא טכיירגרעד

 -ַאירעּפמיא ןשינַאקירעמַא ןופ ןגָאװ-המחלמ ןיא גנונעװַאב ןָאינוי-דיירט יד

 ,טניירפ ןייז יוװ טָאירטַאּפ"המחלמ רערעסערג ַא ןעוועג זיא סרעּפמָאנ .םזיל

 יד טרעדָאפעגפיוא דנַאנַאכָאנ טָאה סרעּפמָאג ,ןָאסליװ וָארדואוו טנעדיזערּפ

 .ןטקנוּפ-טייהיירפ 14 סנַאסליװ רַאפ גירק ןיא ןפרַאװאוצניירַא ךיז רעטעברַא

 "נָא ןעגנוריגער עטריאילַא יד ןופ רעדנעל יד רעביא רוט ַא טכַאמענ טָאה רע

 ,םזיטָאירטַאּפ-המחלמ םעיינ טימ רעטעברַא עטשיוטנַא ןוא עדימ יד ןדניצוצ

 -טניירפ-רעטעברַא ןוא טײקשיטַארקַאמעד סנַאסליװ ןופ עמַאלקער רעד טימ

 -סייו רעטשרע ,ןַאקנָאד ,טניירפ ןייז טקישעג טָאה סרעּפמָאנ .טייקבעל

 סָאד ןטלַאהוצנייא עיסימָאק-טור רעד ןיא ,,5 ווא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ

 | .גירק ןיא דנַאלסור ערענָאיצולָאװער

 םעד ןגעג ןכערברַאפ ַא ןעוועג זיא ןעגנוגנידַאב ערעסעב רַאפ ןקיירטס

 "עג ןבָאה רעטעברַאילַאטש יד .םזינַאקירעמַא ןלעבָאנ ןופ לַאעדיא ןכיוה

 רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד .ךָאװ ַא געט 7 ,גָאט ַא ןדנוטש 19 טעװעצַארּפ

 רעריפ-ןָאינוי עקירעביא יד ןֹוא ןסרעּפמָאנ טעלגעג ןוא טביולעג ןבָאה עסערּפ

 .םזיטָאירטַאּפ ןסיורג רעייז רַאפ



 201 יי סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירפמַא ןופ טטכישעג

 עיסערּפעד יד ןוא טקידנערַאפ ךיז טָאה טעטירעּפסַָארּפ-המחלמ יד ןעוו
 יד ןוא ,ןסרעּפמָאנ טקנַאדענּפָא ןייש ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה ,ןעמוקעננָא זיא
 יד ףיוא עקַאטַא רעטרירטנעצנָאק רעפרַאש ַא טימ ,ןסַאמ עטריפרַאפ-םיא-ןופ
 ןביוהעגנָא 1921 ןיא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד ,רעטעברַא יד ןופ סעיציזָאּפ
 א ,"ןַאלּפ םענַאקירעמַא, םעד ןופ ןעמָאנ ןיא סנַאינוי יד ףיוא ףירגנַא םעד
 ןיא סנָאינוי עטסרעמ יד .ּפַאש-ןעּפָא םעד ןקעדרַאפ וצ לטייה שיטָאירטַאּפ
 עטריזינַאגרָא יד ןופ ןרָאװעג ןכַארבעצ טלָאמעד ןענייז טסעוװ רעטייוו רעד
 ןסרעּפמָאנ טעװעטעקנַאבעג ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאטיּפַאק
 ,טעברַא רעשיטָאירטַאּפ רעייז רַאפ רעריפ-ןָאינוי עקירעביא יד ןוא

 טנעמטרַאפעד-טייטס ןופ רוטנעגַא יד --- .? וָא ,פ .א

 ,ם .א יד טלדנַאוװרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעקינעי רעד ןעוועג זיא סרעּפמַאג
 בילוצ .דנַאלסיוא ןיא טנעמטראּפעד-טייטס םעד רַאפ רוטנענַא ןַא ןיא .ל ווא
 רעד ןיא טליּפשעג ןבָאה רעטעברַא רענַאקיסקעמ יד סָאװ ,לָאר רעסיורג רעד
 -רעטעברַא, ןַא טפרַאדַאב טירטס-לָאװ טָאה ,דנַאל רעייז ןיא עיצולָאװער
 ,סרעּפמָאנ .ָאקיסקעמ ןיא רענעלּפיגנוּפַאכרַאפ עריא ןקעדרַאפ וצ "טנָארפ
 ,טעברַא ןופ עיצַארעדעּפ רעד ןיא רעריפ-ןָאינוי עוויטַאװרעסנַאק יד ךרוד
 יד ןיא דמַאז ןטָאשעג 19241913 ןרָאי יד ןיא טָאה ,אקיסקעמ ןיא ,"םָארפ,
 ןפיצ עטפַאהנרע ,"עשינכש-טונ , יד ןגעוו רעטעברַא עשינַאקיסקעמ יד ןגיוא
 ,5 ווא .ם. א םעד טכַארבעג ןליפַא טָאה רע .גנוריגער רענָאטננישַאװ רעד ןופ

 -ערנ רעשינַאקיסקעמ רעד ייב ,סַאסקעט ,ָאסַאּפ לע וצ 1924 ןיא רָאפנעמַאזוצ |
 -נָאמעד וצ ,סנָאינוי רענַאקיסקעמ יד ןופ רָאפנעמַאזנצ ןטימ קיטייצנייא ,ץענ
 -קינייארַאפ יד ןיא רעדירב ערעייז זַא ָאקיסקעמ ןיא רעטעברַא יד רַאּפ ןרירטס
 -ינַאקירעמַא יד ןגעג ןצישַאב ייז ןלעוו ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש ןטַאטש עס
 עיצַארעדעּפ-טעברַא רעשינַאקיסקעמ רעד וצ ןטַאגעלעד יד ,ןטסילַאטיּפַאק עש
 -נעמַאזוצ ןשינַאקירעמַא םוצ ץענערג ןרעביא ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא ןענייז
 -עלָארּפ ןופ עיצַארטסנָאמעד עסיורג ַא טרינעצס סרעּפמַאג טָאה ןטרָאד .רָאפ
 גנוטייצ רעשיטסילַאטיּפַאק א ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא .טעטירַאדילָאס רעשירַאט
 גנומענַאב ןוא ןעזסיוא ןיא דיישרעטנוא ןפיט םעד ןבירשַאב םעדכָאנ טָאה
 רעד ןוא רעריפ-ןָאינוי עשינַאקירעמַא עטצוּפעגסױא ,עטַאלג ,עטעפ יד ןשיווצ
 .רעטעברַא ענענַאטעגנָא-םערָא ,ערעגָאמ ,ןטַאנעלעד עשינַאקיסקעמ םייהרעמ

 רעד ףיוא ,יטיס ָאקיסקעמ ןיא ןרָאפעג סרעּפמָאנ זיא ַאסַאּפ לע ןופ
 ַא ןטלַאהעג טָאה סרעּפמָאג .גנוריגער רעשינַאקיסקעמ רעד ןופ גנודַאלנייא

 ךעשינַאקירעמַא ,זהוי טימ עמרָאּפטַאלּפ ןייא ןופ עדער "שרענָאיצולָאװער
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 "וצ עדייב ןעגנערבנעמַאזוצ סָאד .,(רעטסינימ-ןרעסיוא) רַאטערקעפ-טיײטס

 -לָאװ ןופ םַארנָארּפ רעד ןופ ?ייט ַא ןעוועג זיא ָאקיסקעמ ןיא ןרָאפנעמַאז

 יד ןופ רענעלּפ עשירעביור יד ןקעדרַאפ וצ שזַארַאב-ךיור א ןפַאש וצ טירטס

 טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןסָאלשעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאירעּפמיא-יקנעי

 -רַאפ יד ןופ גנונעכער ןפיוא ,עיזַאושזרוב רעשינַאקיסקעמ רעננוי רעד

 .ןסַאמ עטרעגנוה

 ,ָאקיסקעמ ןיא ןרָאדַאסַאבמַא ןטרָאס יילרעייווצ טַאהעג טָאה טירטס-לָאװ

 -רַאפ ַא ,.ל ווא .פ .א יד ןוא ןטסילַאטיּפַאק עקיטרָא יד רַאפ טנענַא םענעּפָא ןַא

 .ןטרָאד ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד ןטעבראַאב וצ טנענַא רעטלעטש

 ַא ןופ גנוזָאל רעד טימ ךיז ןגָארטענמורַא טיוט ןרַאפ טָאה סרעּפמָאנ

 רעד סָאװ ,ןירטקָאד-וָארנַאמ רעד וצ בָאגוצ ַא יו ,ןירטקָאד-רעטעברַאד-וָארנָאמ

 ַא זיא "ןירטקָאדדוָארנָאמ , יד) .טלעטשעגסיורַא טָאה םזילַאירעּפמיא-יקנעי

 רָאנ זיא טנעניטנָאק רענַאקירעמַא רעד , ; וָארנָאמ טנעדיזערּפ ןופ עלומרָאפ

 םזילַאירעּפמיא רעשיזענַאּפַאי רעד יװ ױזַא טקנוּפ ".רענַאקירעמַא יד רַאפ

 זַא טניימ סָאװ ,?רעקיטַאיזַא יד רַאפ עיזַא, : גנוזָאל יד טקורענסױרַא טָאה

 טימ .ןטסירַאטילימ ןוא ןטסילַאירעּפמיא עשיזענַאּפַאי יד רַאפ ןייז זומ עיזַא

 -סיוא ןַא ןּפַאשעג םזילַאירעּפמיא-יקנעי רעד טָאה "ןירטקָאד-וָארנָאמ, רעד

 רעדנעל יד ןופ ןטסילַאירעּפמיא ערעדנַא ןוא עשיטירב יד ןּפוטשוצסיױרַא דייר

 | (.לייט-טלעוו םענַאקירעמַא םעד ןיא

 יד ,טנַאה ַא ךָאנ ןייז טפרַאדַאב טָאה ןירטקָאד-רעטעברַא ןָארנָאמ יד

 -גנוּפַאכרַאפ ענייז ןיא םזילַאירעּפמיא ןשינַאקירעמַא םעד ןופ ,טנַאה-רעטעברַא

 -נצנעלג רעד .ןקילבוּפער עשינַאקירעמַא-לַארטנעצ ןוא -םורד יד ןיא רענעלּפ

 רעטעברַא יד ןופ עיציזָאּפָא רעד בילוצ ןלַאפעגכרוד רעבָא זיא גנוזַאל רעקיד

 רעד ןופ קעווצ םעד ןפירנַאב ןבָאה עכלעוו ,עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא -םורד ןיא

 .ןירטקָאד-רעטעברַא וָארנָאמ

 יטנַאה סנָאסליװ ןקרַאּטש , וצ ךיז טימַאב סרעּפמָאג .

 -המחלמ םעד ןיא .5 ווא .פ .א רעד ןופ ןעגנואיצַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 יד סָאװ ,טסניד רעיירט רעד ףיוא טכיל ףרַאש רעדנוזַאב ַא ןפרַאוו דָאירעּפ

 .ןטסילַאטיּפַאק יד ןבענעג טָאה עיטַארקָארויב-ןָאינוי

 -רעטניא ןָאינוי-דיירט ןטלַא םעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא ,? ווָא .פ .א יד

 ןופ לייט רעדעי .גנוטיידַאב ןייק טאהעג טינ סָאד טָאה שיטילָאּפ .לַאנָאיצַאנ

 ןענייז ןסערגנַאק יד .ךיז רַאפ טלעוו ַא ןעוועג זיא לַאנָאיצַאנרעטניא ןטלַא םעד

 ןַא ,יקסוָאזַאל רבח ןופ קיטסירעטקָארָאכ רעכעלפערט רעד טיול ,ןעוועֶג
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 ןוא ןפָאלשענסױא ךיז ,ןסענענּפָא ,ןעמוקעג זיא טסַאנ רעדעי ואוו הינסכַא

 ןופ טייוו שינָאלָאעדיא ןעוועג זיא ,? ווָא .פ .א יד .טנוזעג ייז ַא ןָא קעװַא
 ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק ןָאינוי-דיירט עטסרעמ יד
 -רָא יד זַא ,ןסייהעג סע טָאה ?לעמרָאפ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט םעד
 -ךיירט רעכעלטלעולַא רעד וצ ןרעהעג עקירעמַא ןיא רעטעברַא עטריזינַאג
 .גנונעוַאב ןָאינוי

 -רעטניא ןשיטסילַאיצָאס ,ןטייווצ םעד טעטכינרַאפ טָאה המחלמ-טלעוו יד
 דנַאטשליטשנפָאװ ןכָאנ ,לַאנָאיצאנרעטניא ןָאינוי-דיירט םעד ןוא לַאנָאיצַאנ
 עקידרעירפ יד ןעננערבוצפיונוצ גנונעװַאב ַא ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז סָאה
 ןעוועג זיא עּפָאריײא ןיא גנומיטש יד ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןייא ןיא "םיאנוש
 ףיט רעייז ןסַאמ יד ןשיוצ טייקרעטיב ןוא גנושיוטנַא יד ,קיאורמוא רעייז
 ןבָאה ,ייז ןשיוװצ עקיטכיזטייוו רעמ יד ,רעריפ ןָאינוי-דיירט יד ,קימַאלפ ןוא
 ןפיוא סנטסקינייוז ,קיטיונ זיא ןסַאמ ערעייז ןקיאורַאב וצ זַא טליפעג רעבירעד
 ,טנַארפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןלעטשפיוא קירוצ ,ריּפַאּפ

 רעייטשרָאפ-ןָאינוי יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןעוועג זיא טירש רעטשרע רעד
 יד ,רעדנעל עלַארטיײינ ןוא ןטכַאמ עלַארטנעצ יד ,רעדנעל עטריאילַא יד ןיא
 ןָאסרעדנעה ןופ עוװיטַאיציניא רעד טיול ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא ץנערעפנָאק
 -נַארפ רעד ןופ רַאטערסעס ,ָאושז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .דנַאלגנע ןופ
 םעדכָאנ ןוא טסילַאקידניס רעקידרעירפ ַא ,טעברַא ןופ עיצַארעדעפ רעשיזיוצ
 רָאנ ץנערעפנַאק ַא טָאטש רעבלעז רעד ןיא ןפוררַאֿפ ,טָאירטַאּפ-המחלט ַא
 רעד ,רעדיוו ,טסענעדוא .ןשטייד יד ןָא ,סנָאינוי-דיירט עטריאילַא יד ןופ
 -ָאה ַא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט ןטלַא םעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג
 ןבעלוצפיוא סערגנָאק םעיינ ַא וצ גנודאלנייא ןַא טקישעגסױרַא טָאה ,רעדנעל
 .םַאדרעטסמַא ןיא רעטעּפש ןטַאנָאמ עכעלטע ףיוא לַאנָאיצַאנרעטניא םעד

 "טנעה סנַאסליװ ןקרַאטש , וצ ,זירַאּפ ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,סרעּפמָאג
 טרעטיצעגפיוא זיא ,ןטסילַאירעּפמיא עקירעביא יד טימ שינעגניד ןייז ןיא
 -?ךיז ַא) "סעשִאב , יד טימ ץנערעפנָאק ַא ןופ טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןרָאװעג
 .(ןשטייד יד רַאפ טרָאװ

 -אירעּפמיא יד ןכָאה זירַאּפ ןיא ,רעבירָאפ ןעוועג ןיוש זיא המחלמ יד
 סעסרעּפמָאנ רעבָא .ניז ןופ טכורפ יד ,ןייב םעד רעביא ןעגנודעג ךיז ןטסיל
 -עשלָאב ,ןענַאיּפש עשטייד ןופ ןעננורעװשרַאפ טימ פופ ןעוועג ךָאנ זיא ּפָאק
 -ַאב וצ טירש ןרעי ןיא .ןטייקכעלקערש עכלעזַא ךָאנ ןוא ןטנענַא עשיטסיוו
 טעברַא יד ןעזעג סרעּפמָאנ טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט םעד ןעייג
 -מָאנ טָאה זירַאּפ ןיא .עװקסָאמ ןופ טנענַא ןַא ןופ ןוא ןָאיּפש ןשטייד ַא ןופ
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 םעד טקורעגפיורַא רע טָאה ,ןסַאמ יד ןופ זיורבפיוא םעד טליפענ ךיוא סרעּפ

 -רַא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןא ןרעוו ןפַאשעג לָאז גיל-רעסלעפ רעד ייב זַא ,ןַאלּפ

 ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ,סנָאינוי-דיירט יד .ָארויב-רעטעב

 ,ָארויב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ךיילנ ןייז ןלעו ןעננוריגער יד
 עשיטסילַאטיּפַאק ןוא לַאטיּפַאק ,טעברַא ןופ ?לַאנָאיצַאנרעטניא , םעד טימ

 רעד ןנעג עבמַאד עכיוה ַא ןלעטשוצפיוא טכוזענ סרעּפמָאנ טָאה ןעגנורינער

 טייקנדירפוצמוא יד םאצ ןיא ןטלַאה ןוא ,םזיוװעשלָאב םעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ

 ןרָאװענ טעברַאעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןגעג ןסַאמ עשטייד יד ןופ

 רעכיז ךָאד ןלעװ ןעגנוריגער עטריאילַא יד יו יױזַא .ךַאמּפָא-ןדירפ םניא

 ןוא ָארויב-רעטעברַא יד ןשרעהַאב ךיוא ייז ןלעוו ,ניל-רעקלעפ יד ןשרעהַאב

 .טלעוו רעד ףיוא טרעכיזעג ןייז טעוװ עיטַארקָאמעד טירטס-לָאװדןָאסליװ יד

 רעטשרע רעד ןיא ןעמענוצלייטנָא טנַאזטנַא רעבירעד ךיז טָאה סרעּפמָאג

 ןפורעג ,רעטייווצ רעד וצ .רעריפ ןָאינוי-דיירט עטריאילַא יד ןופ גנוטַארַאב

 ייברעד .ןעמוקעג ָאי רע זיא ,רעטסינימ רעשילגנע ןַא ,ןָאסרעדנעה רוטרַא ןופ

 יד, :טגָאזעג טָאה סָאװ ,גנורעלקרעד עשירעצעה ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה

 -ךָאפ טימ שיט ןייא ייב ןציז וצ קשח ןייק טינ ןבָאה סנָאינוי עשינַאקירעמַא

 ץנערעפנָאק ַא ףיוא ,ךעלטנייפ ךָאנ לייוװרעד ןענייז סָאװ ,רעדנעל ןופ רעייטש
 -רַאּפ ַא וצ רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןופ ןקעווצ יד ןפרַאוװרעטנוא טעוװ סָאװ

 ".גנונעװַאב רעשיטילָאּפ רעשינַאזיט

 טגָאסרעהגעה יד ןופ לָאַר עחממא ןענַאטשרַאֿפ טי טָאה סרעּפמָאג

 ,"םעשַאב , יד טימ ץנערעפנָאק ַא וצ ןייג טלָאװעג טינ טָאה סרעּפמָאנ

 ,סנטייווצ .עיציזַאּפ סנַאסליװ ןכַאװשּפָא טעוו סָאד זַא ,טקנערעג טָאה רע לייוו

 רעטנוא זַא ,ןקָארשענ ךיז סרעּפמָאנ טָאה ,ךַאזרוא-טּפיוה יד זיא סָאד ןוא

 יד טעװ עּפָארייא ןיא טפַאשרעטעברַא רעטנרָאצעגפיוא ןַא ןופ קורד םעד

 יד ןגעג ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןיינקעװַא ץנערעּפנָאק

 -עג טינ ךָאנ טָאה סרעּפמָאנ .זירַאּפ ןיא סעיצַאניכַאמ עשיטסילַאירעּפמיא

 ןופ ןטָאנקעג ןענייז סָאושז ןוא סטסעגעדוא ,סנַאסרעדנעה יד זַא ,טסואוו

 יד ןרעפעלשרַאפ וצ רָאנ ןענייז דייר עלַאקידַאר ערעייז זַא ,רע יו גייט ןבלעז

 ןענועג ןיילַא דייר עלַאקידַאר יד ןענייז ןסרעּפמָאנ רַאפ .עּפָאריײא ןיא ןסַאמ

 ץנערעפנָאק רעטייווצ רעד וצ ןעגנַאנעג ןגעווטסעדנופ זיא סרעּפמָאג .קערש ַא

 -עג טָאה םיא טימ .ןטסילַאטיּפַאק ענייז ןופ ןסערעטניא יד ןטיהוצּפָא ןרעב ןיא

 ,סנָאינוי עשיגלעב יד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,סנעטרעמ טנַאה ןיא טנַאה טעברַא
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 עשטייד יד ןנעג עדער עשירעצעה-שיטסיניוװָאש א טגיײלענקעװַא טָאה סָאװ
 -עלעד עשטייד יד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה סנעטרעמ .רעייטשרָאפ ןָאינוי-דיירט
 ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןיא קידלוש זיא דנַאלשטייד זַא ,ןבעגוצ ןלָאז ןטַאג
 -עלעד עשטייד עקירעביא יד ןוא ןעינעל ?לרַאק .עיגנלעב ןופ ןברוח םעד ןיא
 עשינלעב יד ,סרעּפמָאנ .גנורעלקרעד ַאזַא ןכַאמ וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ןטַאג
 ,ץנערעפנַאק יד ןזָאלרַאפ וצ טעשַארטסעג ןבָאה ןטַאגעלעד עשילגנע יד ןוא
 רערעדלימ ַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא ןענייז ןשטייד יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד
 זַא ,טרעלקרעד טָאה עיצולָאזער יד .ךַאבנעסַאז ןופ ןגָאלשעגרָאפ ,עיצולָאזער
 עשטייד יד רָאנ ,המחלמ רעד ןיא רעפיירגנָא רעד ןעוועג זיא דנַאלשטייד
 רעבירעד ןענייז ןוא גנורינער רעייז ןופ ןרָאװעג טרַאנרַאפ ןענייז רעטעברַא
 ,ןסרעּפמָאנ טלעטשעגנדירפוצ טָאה סָאד .קידלוש טיג

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא םַאדרעטסמַא ןיא זיא ,1919 ,רָאי ןבלעז ,ילוי ןיא
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט ןטיינַאב םעד ןופ סערגנָאק רעטשרע רעד
 ,םעיצַאזינַאנרָא עכעלרעדירב ןופ רעייטשראפ ןופ טפנוקנעמַאזוצ ַא טָאטשנָא
 רעד םורַא ןעיירעסייר עקיציה ןוא עזייב טניואווענייב סערגנָאק רעד טָאה
 דנַאלגנע ןופ ןָאטלּפַא ןוא עיגלעב ןופ סנעטרעמ ,סרעּפמָאג ,דלושרהמחלמ
 ןעגנוגנידַאב-דנַאטשליטשנּפַאװ יד ןקיטכערַאב וצ טכוזעג דנַאנַאכָאנ ןבָאה
 ,דנַאלשטייד ףיוא דלוש-המחלמ יד ןפרַאװ ןוא

 ןטערטוצסױרַא .ןרָאװעג טרעדנעעג עיצולָאזער יד זיא םַאדרעטסמַא ןיא
 טָאה ןָאסליװ .טגַאװעג טינ סרעּפמָאנ טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא םעיינ םעד ןופ
 .סָאלק-רעטעברַא ןלַאנָאיצאנרעטניא םניא רוטנעגַא עיירט ַא ןבָאה טפרַאדַאב
 .5 וָא .פ ,א םעד ףיוא ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא ןסרעּפמָאנ ןופ עיציזָאּפ יד
 -רעד ,לָאערטנָאמ ןיא רעטעּפש רָאי ַא ןוא יטיס קיטנַאלטא ןיא רָאפנעמַאזוצ
 סנָאסליװ רעטנוא ןעלסקַא עדייב טימ טלעטשעג ,5 ווא .פ .א יד ךיז טָאה לייוו
 -רעקלעפ רעד ןופ ָארויב-רעטעברַא רעד ןוא ךַאמּפָא ןלַאסרעװ ,עגיל-רעקלעפ
 .עניל

 ןעגנורעושרַאּפ עשיטעװָאסיטונַא טביטש ר ווָט .פ .א יד

 ןדנַאטשּפױא-רעטעברַא .רעסייה ןרָאװעג זיא עּפָאריײא ןיא ענַאל יד
 -ער עשיטסינומָאק ַא ,ןרעייב ןיא עיצולָאװער ַא ,דנַאלשטייד-םורד ןיא
 סָאלק-רעטעברַא ןצנַאג םעד ןופ גנורעדָאפ עקיטכעמ ַא ,ןרַאגנוא ןיא גנוריג
 םעד ןופ רעריפ יד .עירטסודניא ןֹוא גנוריגער רעד רעביא לָארטנָאק רַאפ
 -עג ןעוועג ןענייז לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט רעמַאדרעטסמַא ןטיינַאב
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 עשיטנַאטילימ ייר ַא ,ריּפַאּפ ןפיוא סנטסקינייוו ,ןעמענרעטנוא וצ ןעגנואווצ

 ןופ עדַאקָאלב יד ןעמענוצרעטנורַא עינַאּפמַאק יד : סעיצקַא עשירַאטעלָארּפ

 ןופ טייצ ןיא ןלױּפ ןגעג טָאקיִאב-ןפָאװ רעד רעטעּפש ןוא דנַאלפור-ןטעווַאס

 םעד ןגעג טָאקיִאב רעד ןוא ,1920 ןיא המחלמ רעשיטעווָאס-רעשיליוּפ רעד

 -עמַא יד טלציקעג קרַאטש ןבָאה סעינַאּפמַאק יד .ןרָאגנוא ןיא רָארעט ןסייוו

 יד ייז ןציטש דנַאל ןיא ָאד .סעװכַאּפ יד רעטנוא רעריפ-ןָאינוי עשינַאקיר

 -רעביא רעמלַאּפ-לעשטימ יד ןוא עטיור יד ןגענ עיצקַאער עטעשויעצ עטסגרע

 עשיטעווָאסיטנַא יד קיצרַאה ייז ןציטש דנַאל ןיא ָאד .סעיצַאטרָאּפעד ןוא ןלַאּפ

 -סיוא ןיא ןוא טנעמטרַאּפעד-טייטס ןופ ןעגנוטערטסיױרַא ןוא ןעגנורעװשרַאפ

 סעינַאּפמַאק טימ לַאנָאיצַאנרעטניא רעמַאדרעטסמַא ןופ רעריפ יד ןעמוק דנַאל

 .ןרענָאיצולָאװער ןוא סעקיװעשלָאב יד ןפלעה וצ ןעגנוזַאל ןוא

 נָא טָאה ,1920 ןיא ,לָאערטנָאמ ןיא רָאפנעמַאזוצ , ווָא .פ .א רעד

 ,ןדירפ רעלַאסרעװ םעד ןציטש וצ ענייא .סעיצולָאזער עשיטילָאּפ ייווצ ןעמונעג

 גנוזָאל יד ןזייווקירוצ ,עטייווצ יד ןוא ,ָארויב-רעטעברַא ןוא גילדרעקלעפ יד

 עטייווצ יד .דנַאל ןשיטסיװעשלָאב םעד ןופ עדַאקָאלב יד ןעמענרעטנורַא ןופ

 : ןרָאװעג טריוויטַאמ זיא עיצולָאזער

 טריטסיזקע עדַאקָאלב ַאזַא זַא ,טנעמטרַאּפעד-טייטס רעד טגָאז ,סנטשרע ,

 ,םירש ןייק ןעמעננָא טינ רָאפנעמַאזוצ רעד ליוװ ,סנטייווצ ןוא .טינרָאג

 רעד ןופ גנוסייהטוג ַא ןוא ףליה ַא יװ ןרעוו טשטייטעגסיוא ןלָאז סָאװ

 ",דנַאלסור ןיא גנוריגער-ןטעווַאס

 ,ןָאדנַאל ןיא 1920 ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סערגנָאק ןטייווצ םוצ

 יד ןופ רענייא .עיצַאנעלעד ןייק טקישעג טינ . ווָא .פ .א יד ןיוש טָאה

 יד .רעײטשיּפָאק םעד רעביא דיישרעטנוא-גנוניימ ַא ןעוועג זיא ןדיירסיוא

 טינ ןעוועג זיא סָאד .לָאצּפָא ןכיוה םעד ןגענ טצעזעגסיוא טָאה וװָא .פ ,א

 ןכיילג רעייז ןוא יערפ ,ןיבָאט ,לָאװ ויטעמ ,סרעּפמָאנ ,דיירסיוא ןַא יו רעמ

 -עדוא ,סָאושז יד ןופ עבַאנּפיוא עתמא יד טלָאמעד ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה

 י"רעטסמַא ןופ טערטסױרַא ןדעי ןיא .סנעינעל ?רַאק ןוא סנָאסרעדנעה ,סטסענ

 ןוא דנַאלסור ןיא סעקיװעשלָאב יד וצ ףליה ַא ןעזעג .? ווָא .פ .א יד טָאה םַאד

 ןטָארטרַאפ ןעוועג טינ .? ווָא .פ .א יד זיא רעמ .םייחרעדניא ןטסינומָאק יד

 .ןסערגנָאק ןָאינוי-דיירט עלַאנַאיצַאנרעטניא ףיוא

 עילַאװכ עקיטכעמ ַא טלקייקעג ךיז טָאה עקירעמַא ןיא ןעוו ,9 ןיא

 טָאה ,טקנוּפ ןכיוה ַא טכיירנרעד טָאה טייקנדירפוצמוא יד ןוא סקיירטס ןופ

 םעד ןגעג ןּפַא ןעמוקוצסורַא טנַאװעג טינ עיטַארקָארויב , ווָא .פ .א יד
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 רָאפנעמַאזוצ רעד ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט םעד ןיא ןעמענלייטנא
 -סינומָאק ןופ גנומַאדרַאפ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא זיא 1929 ןיא רעוונעד ןיא
 רעד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט ןטיור םעד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיט
 -רעכעל-שיסַאלק טציא ,עטסואווַאב יד טקיטעטשַאב ךיוא טָאה רָאּפנעמַאזוצ
 זיא דנַאל-ןטעװַאס , סָאד זַא ,זויה רַאטערקעס-טיײטס ןופ עלומרָאפ עכעל
 ןריפנייא טינ טעװ גנוריגער-ןטעװַאס יד ןענַאװ זיב .םויסַאוו ַא שימָאנַאקע
 -נָא ןטכַארט טינ גנוריגער עשינַאקירעמַא יד טעװ םוטנגײא-טַאװירּפ קירוצ
 קיצרַאה ןזיא גנורעלקרעד יד-טִא ".עווקסָאמ טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןביוהוצ
 .עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ןרָאװעגנ טציטשרעטנוא

 "ןעגיזוס  פשילגנע ןופ לטנָשיצַאגרעטניט ןַא טלָאװעג טָאה סרעּפמָאג

 -עג רָאלק ןטנַאנעטייל ענייז ןוא ןסרעּפמָאנ רַאפ ןיוש זיא 1923 ןיא
 עשינַאקירעמא יד רַאפ רַאפענ ןייק טינ ךיז טקור םַאדרעטסמַא ןופ זַא ,ןרָאװ
 -ָאמעד רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ ןוא םוטנגײא-טַאװירּפ ןופ סעיצוטיטסניא
 יד ןופ לָאר יד טרירטסנַאמעד ןבָאה עּפָארייײא ןיא ןעגנוריסַאּפ יד .עיטַארק
 טָאה טירטס-לָאװ .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק עלַא ןיא רעריפ רעמַאדרעטסמַא
 -סורטסנָאקער יד ןפלעה וצ עּפָארייא ןיא רַאלָאד ןענָאיליב ןפרַאו ןביוהעגנָא
 רעבירעד טָאה .? ווָא .פ .א יד .טּפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ עיצ
 ןופ .םַאדרעטסמַא טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןביוהוצנֶא רעוונעד ןיא ןסָאלשַאב
 -נָא טינ זיא .? ווָא .פ .א יד .ןעמוקעגסיורַא טינרָאג זיא ןעגנולדנַאהרַאפ יד
 -רַאפ ,שטָאכ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט רעמַאדרעטסמַא ןיא ןסָאלשעג
 .ךעלטנייפ טינ רעמ ןיוש ןענייז ןעגנואיצַאב יד ,ךיז טייטש

 -מָאנ טָאה רעריפ-ןָאינוי ערענָאיצקַאער ענעּפָא עכעלטע טימ ןעמַאזוצ
 פַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןפַאש וצ ןכוזרַאפ עכעלטע טיוט ןייז רַאפ טכַאמעג סרעּפ
 ,עדאנַאק ,דנַאלננע ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעדנעל עדנכערּפש שילגנע ןופ
 ןָאינוי-דיירט ןשילננע ןופ רעציזרָאפ ,ןָאטלּפַא .דנַאלעזדוינ ןוא עילַארטסיוא
 רעטעברַא עשילננע יד ןשיווצ רעבָא ,טרענַאב קרַאטש ךיוא סָאד טָאה ,סערגנַאק
 -וק, ןופ לַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רַאפ עציטש ןגירק וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא
 יד זיא טיוט סעסרעּפמָאג טימ .ןרָאװעג ןבענעגפיוא זיא ךַאז יד ןוא "ןעניז
 עשיטסילַאטיּפַאק עטְלַא ייווצ יד ןשיווצ ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ רעמ .ל ווָא .פ .א
 -ינַאקילבוּפער ַא ןעוועג זיא ,ןירג םַאיליװ ,טנעדיזערּפ רעיינ רעד .ןעײטרַאּפ
 רעקיסעמלטימ א ,ןירג .ָאייהְא ןיא רוטַאלסינעל-טַאטש רעד ןיא דילנטימ רעש
 -נָא סעסרעּפמָאנ ןכַאמ וליפַא טנעסעג טינ טָאד ,דַארנ ןטירד ןופ ןשיטיִלַאּפ
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 רעד ןבילבענ רעבָא זיא טסיינ רעד .עזָאּפ עטיירב ןייז ןעמענ ןוא לעטש

 סערעטניא ןופ םינמס סױרַא טזייוו עיטַארקָארויב ,? ווָא .פ .א יד ,רעבלעז
 -ערעטניארַאפ זיא סָאלק רעקידנשרעה רעד ןעוו ,טלָאמעד רָאנ דנַאלסיוא ןיא

 רעשידנעלסיוא רעשינַאקירעמַא רעד ןיא ןשינעעשעג עלַא ןיא ,םעד ןיא טריס

 .טנעמטרַאּפעד-טייטס ןופ רוטנענַא יד ןבילבראפ ,? ווָא .פ .א יד זיא קיטילָאּפ
 רעד ןיא ,אונַארַאקינ ןיא עיצנעוורעטניא רעד ןופ טייצ ןיא ןעוועג זיא ױזַא
 קיטילָאּפ יד ,תובוח-המחלמ ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס םוצ קיטיִלַאּפ רעכעלטנייפ

 (*,ןכיײלגסָאד ןוא עניכ ןיא

 ןיא טנַאה ַא ןוא םייה רעד ןיא סָאלק-רעטעכרַא םעד ןיא זָאמרָאט ַא

 "כרוד עיטַארסָארויב .? ווֶא .פ .א יד טָאה ןבַאגפיוא ייווצ יד ---דנַאלסױא

 .סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד רַאפ טנעװקעסנָאק ןוא לַאיַָאל טריפעג

 -ָארויב .ל ווָא .פ .א יד טָאה ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס םוצ טפַאשטנייפ רעד ןיא (*

 -רענָא סטלעווזור ךָאנ .םימַאבעלַאב עשיטסילַאטיּפַאק עריא ןגיטשעגרעבירַא עיטַארק

 טלעטשעגוצ עיטַארקָארויב .? ווָא .פ .א יד טָאה ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס םעד ןופ גנונעק

 -ןטעווָאס יד זַא ןוייוַאב עשירענגיל טימ גנוריגער רעד וצ םודנַארָאמעמ ןגנַאל ַא

 ןוא ןשימ טינ ךיז ןופ ךַאמּפָא טלעווזור-ווָאניוװטיל םעד ןכָארברַאפ טָאה גנוריגער

 םנַאה ןיא טנַאה טייג ןירג .דנַאל רעטייווצ רעד ןופ ןטייחנגעלעגנָא עכעלרעניא יד

 ןופ ןוא "ןָאשיירעדעפ קיוויס לַאנָאשענ , רעד ןופ ןטָאירטַאּפ-דרָאמ עטסגרע יוד טומ

 -סינומָאק רעד ןגעג ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס םעד ןגעג ןצעה ןיא ןָאשזדיל ןַאקירעמַא

 ַא טקישעגסיורַא ןירג םַאיליוװ טָאה 1994 רעמוז .דנַאל ןיא ָאד גנוגעווַאב רעשיט

 עלַא ןסילשוצסיוא גנורעדָאפ ַא טימ סנָאינוי ענעסָאלשעגנָא עלַא וצ ווירב-רַאלוקרוצ

 .ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפעג זיא גנורעדָאפ יד .ןעייר ערעייז ןופ ןטסינומָאק

 -פיוא יד טגלָאפעג טינ סנָאינוי ץלַאקָאל ףלַא ןכָאה ,ןעמַאנסיוא ענוולק רָאּפ ַא טימ

 ןעוועג זיא ךעלניושנגיוא יוזַא .? ווָא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ גנורעדָאפ

 ,גננטערטסיורַא ןייז ןופ קעווצ רעמעברַא-יטנַא רעד



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ןייא

 לנילפ רעקניל רעד

 ---.1999 ןיא .ל וװָא .פ .א רָצֹר ןופ טנצדיזצרּפ טרעװו ןירג םַאיליוו
 ןשיוװצ עינָאמרַאה ןיא טביולנ רֶצ זַא ,ןטסילַאטיּפַאק טרעכיורַאפ
 ןופ ןָאד .ּפ .וו רבח ןופ גנוסילשסיוא יר --- לאטיּפַאק ןוא טצעברַא
 -גרירפוצמוא--.1909 ,דנַאלטרָאּפ ןיא ןָאטנעװנָאק .ל וװָא .פ .א רצד
 -סינומָאק --- .סנָאינוי יד ןופ לייפ ןוא קנצר ןשיווצ טסקַאװ טייק
 ייר ַא ןיא סולפנייא ןצניוװפג לגילפ רעקניל ןוא ײטרַאּפ עשיט
 ריא ןוא גיל לַאנָאשײקוירצ ןָאינוי-דיירט יד --- .סנָאינוי ץסיורג
 -וֹמָאק ןנצג "ןצננוקעדפיואג ץשירעדמיולרַאּפ יד --- .עמרָאפטַאלּפ
 1926 ןיא סרצירָאפ ןוא רעכַאמקוָאלק יד ןופ סקיירטס יד -- ןטסיג
 תוריסמ ,ןצננוגלָאּפרַאפ --- .ץקניל ןוא ןטסינומָאק ןופ טריפ'ג
 יד --- .ןלַאקָאל עצנַאג ןוא עקניל ןופ ןפננוסילשסיוא-ןסָאמ ןוא
 -יוב ,סרעניימ ןופ ןעגנוסילשסיוא --- .עטימָאק ןָאטק} טניָאשזר
 ,טַאטלווצר ןייז ןוא קײסַאּפ ןיא קיירטס רעד---וו .זַא .א ןרעטעברַא
 ןיא סנָאינוי עלצירטסודניא יד ןדנירג וצ ןעגנואווצץג ץקניל --
 ןוא ןסָארטַאמ ןוא קַאר ,זייּפש ,ךיט ,ליטסקפט ,ןליוק ,ןכַאפ-לרָאג
 יד ןופ ףמַאק רעטשרצ רעד ,ַאינַָאטסַאג -- .ףירטסורניא-לָאטש
 ןיא קיירטס םצד ןופ גנוטײרַאב עסיורג יד --- .םורד ןיא רצטצברַא
 -ירַאדילָאס ןשירַאטלָארּפ --- .םורר ןיא ץירטסודניא-ליטסקעט רעד
 טלעירטסודניא --- .ףמַאק ןיא ץצרַאװש ןוא .ץסייוו ןשיוװצ טעט
 .ל ווָא .פ .א --- .םיזירק ןיא טקיירטס ןריפ וצ עקיצנייא סנָאינוי
 ןיא רעטעברַא עיינ ןופ םָארטש רעד --- ,1933 ויב טרצוװילנרַאפ
 ןוא ןטסינומָאק יד ןופ עיצַאטנַעירָא עייג יד ןוא .ל װָא .פ .א רצר
 ץקירלַאב יר -- .טייקיגייא ןָאינוי-דיירט רַאפ ףמַאק רֶצֹד --- .עקניל

 ,ןטַאטלווצר

 ןיא עיזַאושזרוב יד סָאװ ןטעקנַאב יד ןופ ןרָאװעג קנַארק רע זיא ,שטנעמ רערעטלע ןַא .ןברָאטשעג סרעּפמָאנ זיא ,1924 ,13 רעבמעצעד ןיא
 .5 ווָא .פ .א עקירעביא יד רַאפ ןוא םיא רַאפ טבאמעג טָאה יטיס ָאקיסקעמ
 (* ,רעריפ

 .קיטקַארּפ ןוא ףירָאצט ,ל ָא .פ .א :לטיּפַאק םעד ןיא ,ָאקיסקעמ ןיא סרעּפמָאג ןגעוו רעיונעג (*
| 209 



 ןייטשּפצ ךלמ 20

 טָאה עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ןזיירס ערעכעה יד ןיא ףמַאק ַא ךָאנ

 ,סרעקריָאוװ ןיימ דעטיינוי רעד ןופ ,ןירג םַאיליװ ןוא ןענואוועג סיאול ןַאשזד

 ,ל ווא .מ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא

 ןייק טגיילעג טינ ךיז ןבָאה ןטנעמעלע עקניל ןוא עוויסערגָארּפ יד

 ןעוועג זיא ןירג םַאיליװ .טנעדיזערּפ םעיינ םעד ןנעוו םעזוב ןיא ךעלעגייפ

 זיא סע עכלעוו ןָא שטנעמ ַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא טנאקַאב קינייװ

 רעד ןיא דילנטימ רעשינַאקילבוּפער רענעזעוועגנ ַא ןוא ןטייקיאייפ ערעדנוזַאב

 סעסיאול ,ל ןַאשזד ןיא לפיירש ַא ןעוועג רע זיא ,רוטַאלסינעל-טַאטש ָאייהַא

 עסיוועג ןענופעגנ ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ .ןָאינוי-רעניימ רעד ןיא ןישַאמ

 ןיא שטנעמ רעיינ א זַא ,ןעגנונעפָאה טָאהענ ןבָאה סָאװ רעוט עוויסערגָארּפ

 ױזַא טינ שטנעמ א ,גנוגעווַאב ןָאינוי-דיירט רעֶלעיציּפָא רעד ןופ ץיּפש רעד

 ןעוועג זיא סרעּפמָאנ יו סַאלק ןקידנשרעה םעד טימ ןדנוברַאפ ןוא טּפינקרַאפ

 יד ןיא יונעג ױזַא ןייג טינ ךעלנעמ טעוװ ,ןסרעּפמָאנ ןופ רענניא ךס ַא ןוא

 .רעגנעגרָאפ ןייז ןופ טירט-סופ

 -ינַאגרָא יד רַאפ טייצ רעקיטסנינ ַא ןיא טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא ןירגנ

 טייהנגעלעג ַא ןבעגעג טָאה עגַאל עשימָאנָאקע ערעסעב יד ,רעטעברַא עטריז

 ערעסערג יד .ןעננוגנידַאב-טעברַא ערעסעב רַאפ עוויסנעפא ןַא ןביוהוצנָא

 -עיצַאזינַאנרַא רעסיורג ַא רַאפ טייהננעלענ יד ןפַאשענ טָאה גנוקיטפעשַאב

 טפַאשרעריפ סנירנ רעטנוא .,ןסַאמ עטריזינַאגרָאמוא יד ןשיווצ עינַאּפמַאק

 .ןכַאז עדייב ןָאטעג טינ ,? ווא .פ .א יד טָאה

 םזילַאקידַאר ןופ טײװ זיא רע זַא ,ןטסילַאטיּפַאס יד טרעביזרַאפ ןירג

 םַאיליװ ןופ רעירפ טרעהעג ןוא טסואוועג ןבָאה רעטעברַא עלַא טינ
 ףיוא .םיא טנעקעג ןוא טסואוועג ָאי ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד רעבָא ,ןירג

 עלעירטסודניא ךס א ןעמוקעג ןענייז ,ַאדירָאלפ ,ימַאימ ןיא גנורעוושנייא ןייז
 לַאנָאשענ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ייז ןשיווצ ,ןטַאנגַאמ עלעיצנאניפ ןוא
 ןופ עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ יד) סרערושטקעפונַאמ ווא ןָאשייאיסָאסַא
 יד ,ןָאסקירדערּפ ,עיצוטיטסניא ןָאינוי-יטנַא ענעסיברַאפ יד ,(ןטנַאקירבַאפ
 .ם .א רעד ןופ טּפיוה םעד טסירגַאב םערָאװ ןבָאה טסעג עשיטסילַאטיּפַאס
 .טפַאשלעזעג ןייז ןיא םעװקַאב ןוא רעכיז טליפעג ךיז ןבָאה ייז .? ווא

 ּפִא ךעלנייוועג טלַאה .? ווֶא .פ .א רעד ןופ ליסנוַאק-וװיטוסעזקע רעד

 ,רעמוז ,ןַאעקַא ןשיטנַאלטַא ןופ גערב םייב יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןעגנוציז ענייז
 ,רעטעּפש ַא ,רעטניוו --- ָאקיסקעמ ןופ פלָאג םייב ,ַאדירָאלּפ ,ימַאימ ןיא ןוא
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 -רַאפ טנזיוט עכעלטע רַאפ טדערעג ןירג טָאה ,1925 ,ראורבעפ ןט12 םעד
 -ילק ןשיּפָארט-בוס ןוא ןעמלַאּפ ןופ טָאטש רעד ןיא ןטסילַאטיּפַאק עטלמַאז

 .ערער ןייז ןבעגעגרעביא ןגרָאמ ףיוא ןבָאה ןעננוטייצ יד .טַָאמ

 ןָאילימ ףניפ ןופ ןעמָאנ ןיא טרעכיזרַאפ טנוװָא ןטכענ טָאח ןירג םַאיליוװ,

 עטקונויארַאפ יד ןופ עיצוטיטסנָאק רעד וצ עציטש יד רעטעברַא עטריזינַאגרָא

 -עג טָאה ןוא סעירָאעט-רעטעברַא עטריטרָאּפמיא טמַאדרַאפ טָאה רע .ןטַאטש

 יד ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיוװצ טפַאשרעטעברַאטימ רערעגנע ןַא וצ ןפור

 לפייווצ ןדעי טפַאשעגּטָא טָאה .ל ווָא .פ .א רעד ןופ טּפיוה םעד ןופ עדער

 ,ןעגנַאלק וד טיירּפשעצ טָאה ןוא ןגָארפ עקיטכיוו וצ גנולעטש ןייז ןגעוו

 ".לַאקידַאר ןייז וצ טגיונעג זוא רע זַא

 ןירג זַא ,ןעגנַאלק ןטיײרּפשרַאפ טנעקעג טָאה סע רעוו טינ ןסייוו רימ

 געט רָאּפ ַא קידנדער ,ןיילַא ןירנ ,עירָאעט ןיא לַאקידַאר ןייז וצ טניונעג זיא

 קרַאטש טָאה ,בולק סרעזיײטרעװדַא םעד רַאפ ימַאימ רעבלעז רעד ןיא רעטעּפש

 ןוא רעטעברַא ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןופ טייקידנעוװטיונ יד טנָאטַאב

 רע טָאה -- ערעדנַא יד ענייא ןסָאה לַאטיּפַאק ןוא טעברַא, ,רעבענטעברַא

 ךַאזרוא יד זיא שינעדנעטשראפסימ .טינ ךיז ןעייטשרַאפ ייז ביוא --- טגָאזעג

 ".טייקימיטשנייא טניימ גנוסידנעטשרַאפ .,סָאה ןופ

 עטסעפ יד ןרָאװעג זיא ?לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ ,

 ןיא ןוא טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא .טפַאשרעריפ ,9 ווָא .פ ,א רעד ןופ עיניל

 --- .א,ר.נ סטלעווזור רעטנוא ןוא רעוואוה ,שזדילוק ,גנידרַאה רעטנוא ,סיזירק

 .ןטסילַאטיּפַאק יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא טכוזעג ץלַא טָאה ,? ווא .פ .א יד

 יד ןופ ןובשח ןפיוא ןייז טזומעגנ טָאה גנוקידנעטשראפ ַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,ןעננוגנידאב-טעברַא

 -עג עקידנצנעלג יד טרעכַאשראפ קיניזטסואווַאב טָאה .ל ווָא .פ ,א יד

 יד ןריזינַאגרָא וצ ןבעגעג ןבָאה ןרָאײטעטירעּפסָארּפ יד סָאװ טייהנגעל
 -טעברַא ערעסעב ייז רַאפ ןפמעקוצסיוא ןוא עטריזינַאגרָאמוא ןענָאילימ
 -רעמ טעברַאעג טָאה עירטסודניא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןעוו .ןעגנוגנידַאב
 -רעטעברַא ןופ ןלייט ערעסערג זַא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ,לַאמרָאנ רעקינייוו
 ןיא ,סנָאינוי ןיא ןריזינַאגרָא וצ ךיז עגַאל יד ןצונוצסיוא ןכוז ןלָאז סָאלק
 ערעסעב יד ןענייז סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד
 -ןסַאמ ןטײרּפשרַאפ ןוא ןטקרַאטשרַאפ ַא רַאפ טפַארק-ביירט ַא ןעוועג ןטייצ
 ערעסעב ןנא ןיול ןרעכעה רַאפ ,טריזינַאגרָא ןייז וצ טכער םעד רַאפ ףמַאק



 ןייטשּפִע ךלמ 212

 ןיא ססואוו ַא טנכיײצרַאפ לָאמ עלַא ןבָאה ןדָאירעּפ עכלעזַא .ןעגנוגנידַאב
 .דנַאל ןיא רעטעברַא עטריזינַאנרָא לָאצ רעד

 ןרָאי עטוג ןיא רעדילגטימ ןרילרַאפ סגָטיִנוי

 -רעד עטרעקרַאֿפ ַא ןעזעג טָאה רָאירעּפ-טעטירעּפסָארּפ רעטצעל רעד
 טשטילגעגרעטנורַא ךיז ןבָאה גנוגעוװַאב-קיירטס רעד ןופ רעזייוו יד .גנונייש

 ןרָאװעג טריפעג טינ ךיוא ןענייז סקיירטס ערעסערג עכעלטע יד .ןטנוא רָאג

 ןליו םער ןנעג ןוא ּפעק יד רעביא עקניל ןופ רָאנ ,,7 ווֶא .פ .א רעד ןופ

 טינ טָאה ,ל ווָא .פ .א יד ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא .רעריפ ,? ווָא .פ ,א יד ןופ

 םעד ןיא עיצַאוטיס רעקיטסניג ַא ןופ ןעניוועג ןלָאז רעטעברַא יד טזָאלרעד

 -ָאטֶא יו סעירטסודניא עקיטכיוו עכלעזַא וצ ,דנַאל ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע

 טינ ךיז ןצנַאנניא .ל ווָא .פ .א יד טָאה ןענַאלּפָארע ,ימונ ,םונימולַא ,ליבָאמ

 | -  ,טרירעגוצ

 יד סָאװ ןַאלּפ ןדעי ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה טפַאשרעריפ .? ווָא ,ם .א יד

 .סקיירטפ ,"לבָארט , ןדיימוצסיוא יבַא טלעטשעגסױרַא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק

 ןערב םעד ןיא ,1922 ןיא ךָאנ ןרָאװעג טכַאמעג ןיא טירש רעטשרע רעד

 .סעקַאטַא עשיטסילאטיּפַאק יד ןנעג דנַאטשרעדיוװ-רעטעברַא ןסיורג םעד ןופ

 עיצולָאזער ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא טלָאמעד זיא ןָאשנעװנָאק ,? ווא .פ .א יד

 ,ןַאלּפ עיניל-ןַאב ָאײהָא-רָאמיטלַאב ןטסואווַאב-קירעיורט םעד ןָא טמענ סָאװ

 ןַאלּפ .ָא.ב רעד .ןָאינוי-ןטסינישַאמ עסיורג יד טכַארבעגמוא טָאה סָאװ

 טעברַא ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ , ןופ עיצקַא ענעפָא עטשרע יד ןעוועג זיא

 רעטקרַאטשרַאֿפ ַא וצ טכַארבעג טָאה ןאלּפ .ָא.ב רעד .?לַאטיּפַאק ןֹוא

 -רַאפ רעד ןצ ןוא רעטעברַא-ַאב יד ןופ שינענָאי ןוא עיצַאזילַאנָאיצַאר

 רענעייל רעד טעוװ ןַאלּפ ,ָא-.ב םעד ןנעוו) .סנָאינוי-עינַאּפמָאק ןופ ננוטיירּפש
 (.טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא :?טיּפַאק םעד ןיא ןטייחלצנייא רעמ ןעניפעג

 יד גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,רענייצנא רעד ןעוועג ןזיא ןַאלּפ .ָא-.ב רעד

 ןופ עירעס א קעװַא זיא םעדכָאנ .טירט עריא טלעטש עיטַארקָארויב-ןָאינוי
 -מָאק גנורעכיזרַאפ-רָאביײל ,ןעקנַאב-רָאביײל ,רענעלּפ ?םזילַאטיּפַאק-רָאביײל,
 עלעירטסודניא ,עירטסודניא רעד ןיא תופתוש ,גנוטלַאװרַאפ-רָאביײל ,סעינַאּפ

 רעד .ןעלטימ (ןדירפ-גרוב) תיב-םולש טרָאס םעד ןופ ךָאנ ןוא עיטַארקַאמעד

 טָאה ,? ווָא .פ .א יד סָאװ םַארגָארּפ רעצנַאג רעד ןופ קעווצ רעלַאטנעמַאדנופ

 עטריזינַאגרָא יד ןקיטסעפוצ ןיא ןענַאטשַאב זיא ,טריפעג טנעװקעסנָאק יוזַא
 -רעטעברַא ןיא עּפורג עטסטריציפילַאװק יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַא
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 טייהרעמ עסיורג יד ןזָאלרעביא ןוא ןנָאװ ןשיטסילַאטיּפַאק םוצ ,סָאלק

 יי (* ,טָארַאב םענעגייא רעייז ףיוא רעטעברַא

 רעקרַאטש 8 ,ןעוועג זיא םַארנָארּפ רעד ןופ טַאטטלוזער רענייר רעד

 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .רעטעברַא עטריזינַאגרָא לָאּב רעד ןיא לַאפּפָא
 טעטירעּפסַארּפ ַא ןיא רעדילגטימ ןרָאלַאפ סנָאינוי ןבָאה דנַאל ןופ עטכישעג

 סיזירק םעד רַאפ ךָאנ --- 1929 זיב 1920 ןופ טָאה ,ל ווֶא ,פ ,א יד .דָאירעּפ
 זיא "גנוכיירנרעד , יד-טֶא .רעדילנטימ ןָאילימ ייווצ וצ טנעָאנ ןרָאלרַאפ ---

 .ם ,א יד סָאװ קיטילָאּפ-"גנוקידנעטשרַאפ , רעד ןגענ עגַאלקנָא עקידנעיירש ַא

 .ןבירטעג טָאה טפַאשרעריפ .ל ווא

 טינ טָאה טפַאשרעריפ .? ווָא .פ .א יד זַא ,ןענָאטַאב וצ קיטיונ זיא סע

 -יּפַאק יד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןכיירנרעד וצ גנובערטש ריא ןבענעגפיוא
 טָאה ןעגנואימַאב עריא ןופ טַאטלוזער רעקירעיורט רעד ןעוו וליפַא ןטסילַאט

 ןרָאלרַאֿפ דנַאנַאכָאנ ןבָאה סנָאינוי יד סָאװ טקַאפ רעד .ןניוא יד ןסירעג

 רעייז ןופ ןטַארקָארויב ,? ווָא .פ .א יד ןסירעגסױרַא טינ טָאה רעדילגטימ
 .פ .א יד טָאה טעטירעּפסָארּפ ןופ ןרָאי יד ןיא .ףָאלש ןשיגרַאטעל
 ןיא .ןעגנוגנידַאב ערעסעב רַאפ ףמַאק םוצ רעטעברַא יד טריפעג טינ .? ווָא

 ערעייז ןקידייטרַאפ וצ רעטעברַא יד טריזינַאגרָא טינ יז טָאה ןרָאי-סיזירק יד

 -?יטשנפָאװ , ַא ןעמונעגנָא יז טָאה .א,ר.נ סטלעווזור רעטנוא .ןעגנוגנידַאב

 וצ :שטייט ןייא רָאנ טָאה סָאװ --- 1954 רעבָאטקָא -- "גאלשרָאפ-דנַאטש

 רערעווש רעייז ןופ גנורעסעברַאפ ַא ןרעדָאפ טינ ןלָאז ייז ,רעטעברַא יד ןדניב
 רעקידנריטסיזקע רעד ףיוא טריפעגנייא טרעוו דנַאטשליטשנפאוו רעד) .ענַאל
 רעייז ןעועג זיא רעטעברַא יד ןופ קורד רעד ואוו ןטרָאד רָאנ .(;עגַאל
 ,ססיירטס טביולרעד רעריפ ,? ווָא .פ .א יד ןבָאה ,קרַאטש

 אר

 עטריזיגַאגרָאמוא יד ןריזינַאגרָש ןצ ךיז טגַאזטנַא טפַאשרעריפרָאיבי

 ,עיצקודָארּפ רעשיטסילַאטיּפַאק| ופ ןרָאי עלַאמרָאנ ןיא לָאמ עלַא יו
 ןיא .ענַאל רעכיילג ַא ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןלייט עלַא טינ ןענייז
 ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעכעה ןגָארקעג ןבָאה סעּפורג עסיוועג ןעוו טייצ רעד
 ,ןכַאפ-קורד יד יו ,טײקיזָאלטעברַא ןופ טסואוועג סָאװ קינייװ ןבָאה ןוא
 וצ ןרָאװעג ןבירטעגרעטנורַא סעירטסודניא ייר ַא ןיא רעטעברַא יד ןענייז
 ,טינש-ןיול ןטסעריד ןייק ןגָארקעג טינ ןבָאה ייז ביוא .ענַאל ערעגרע ןַא

 .טעטירעפסַארּפ רָבִר ןיא :לטיּפַאק םעד ןיא ןמייהלצנייא רעמ (*
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 -סנבעל ןרעקירעדינ ַא ףיוא טלעטשעג ייז תורקי ןוא טייקיזָאלטעברַא טָאה

 - ןוא רעטעברַא-ליטסקעט יד טגנַאלַאב ןבָאה עירָאגעטַאק רעד וצ .,דרַאדנַאטס

 .סעּפורג-רעטעכברַא עטסערג יד ןופ ייווצ ,רעבערג-ןליוק יד

 ןעגנוגנידַאב יד ןענייז ,עירָאגעטַאק רערעקיטסניג ,רעטשרע רעד ןיא ךיוא

 רעד ןיא סעּפורג עטסכיירלָאצ יד ןופ ענייא ,ןכַאפ-יוב יד .ךיילנ ןעוועג טינ

 ייווצ ןופ ןדייל ןעמונעג טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא ןיוש ןבָאה ,,5 ווָא .פ .א

 םַאש-ןעּפָא ןוא טײקיזָאלטעברַא עטיײרּפשרַאפ ַא :ןרָאטקַאפ עשינָארכ

 יד ןיא םַאזקריוו רעדנוזַאב ןעוועג זיא רָאטקַאפ רעטצעל רעד .סעקַאטַא

 ןרעמַאק-לדנַאה יד ,ןטסילַאטיּפַאק עטריזינַאגרָא יד ואוו ,ןטַאטש עשיפיסַאּפ

 ייר ַא ןכערבעצ וצ ןזיװַאב ןבָאה רעבעגטעברַא יד ןופ סעיצַאזינַאנרָא יד ןוא

 .עירטסודניא-יוב רעד ןיא סנָאינוי

 עיטַארקָאטסירַא-רעטעברַא רעד ןופ עזַאב יד : ןעוועג זיא טאטלוזער רעד

 רעבָא .ןביוהעג ךיז טָאה ענַאל ריא רעבָא ,רעלעמש ןרעוו וצ ןביוהעגנָא טָאה

 טינ דָאירעּפ-טעטירעּפסָארּפ םעד ןיא טָאה סַאלק-רעטעברַא ןופ טייהרעמ יד

 "קודָארּפ ןופ סקואוו םעד ןוא ןטסָאק-סנבעל ןופ גנורעייטרַאפ יד טגָאיעגנָא

 -סורַא ייז ןופ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ (גנודָאלנָא-טעברַא) טעטיוויט

 -ןטנוא יד טקיטעטשַאב סָאד .שינעגָאי ןוא עיצַאזילַאנָאיצַאר ךרוד ןעמוקַאב

 'ברוד רעדעי ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .עלעבַאט עשיטסיטַאטס עטכַארבעג

 -רַאפ סָאװ סעּפורג ןַארַאפ ןענייז גנונעכערסיוא רעשיטסיטאטס רעכעלטיגש

 -רַאפ סָאװ סעּפורג ןַארַאפ ןענייז רַאפרעד ,טינשכרוד םעד ןופ רעכעה ןעניד

 ,רעקיגײװ ןעניד

 -גרַאב , םעד ןגעוו עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ יײרעמירַאב יד

 קיטבכיר ןעוועג ןיא ,ןעגנַאגרעד זיא ןיױל-רעטעברַא רעד ןכלעוו וצ ,"ץיּפש

 סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט רעקידנגעוורעביא רעד .סעּפורג עסיוועג ןגעוו רָאנ

 .גרַאב ןופ סנסופוצ ןענַאטשעג זיא

 ןעמונעגרעטנוא טינ ,טייז ןייא ןופ ,טָאה טּפַאשרעריפ ,ל ווָא .פ .א יד
 ףיוא טקוקעג טינ ,עטריזינַאגרָאמוא יד ןריזינַאגרָא וצ טירש ןקיצנייא ןייק

 םונימולַא ,ימוג ,לָאטש ,ליבָאמָאטַא ןיא רעטעברַא יד ןופ רעגַאב ןסיורג םעד

 טקיסעלכַאנרַאפ יז טָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןריזינַאנרָא וצ ךיז .ַא .א
 ןטלַאהפיוא ןוא רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןופ סעיציזָאּפ יד ןקיטסעּפַאב וצ
 ,עיצַאטַאולּפסקע רעטקרַאטשרַאפ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,ןסניוועג ערעייז
 .תורקי ןוא טיײקיזָאלטעברַא רעשיגָאלָאנכעט
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 עשַאֿפ עטעפ 6 ועועג זיא טעטירעּפסָארּפ יד ןעמעוװ רַאפ

 ,ןיול רצלַאטר ,ןטנַעצָארּפ ןוא ןטנעדיוװיד ןופ עלצעבַאט ַא) |

 ןגנורעקלצפַאב ןופ סקואוו ,גנוקיטפעשַאב ,ןטסָאק-סנבפל

 -טעטירעּפסָארּפ יד ןיא ךיורבצג ןוא טצטיוװיטקודָארּפ

 ,1929---199223 ,ןרָאי

 (ןעגנונעכערסיוא יד רַאפ עזַאב ַא יװ ןעמונעג זיא 100 רעפיצ רעד)

,' 3 1024 1029 1920 1027 1928 1020 

 919,892 1684 1880 1106 1109 1078 1000 ------- ןטסָאק-סנבעל

 ,ןטנעצָארּפ ןוא ןטנעדיוויד

 | וד טיול טנכערעגסווא

 008 998 1009 1094 1090 09,8 100,0 -- ----- ןטסָאק-סנבעל

 107.44 107,0 106.4 1099 1018 1098 1000 -- -- -- ןֹוול רעלַאער

 טנכערעגסווא ,גנוקיטפעשַאב

 רעד ןופ סקואוו ןטיול

 800 8 2 8068 9981 4099 1.0 1000 -- -- - גנורעקלעּפַאב

 1080 1074 108.9 1044 109.9 1014 100.0 גנורעקלעפַאב ןופ סקואוו
 :טעטמיוויטקודָארּפ

 ןופ לכה ךפ רעד 1

 1186 1118 1084 1077 1048 4986 100:0 -- -- עיצקודָארּפ

 | םענלצנויא רעּפ .9

 190.8 1179 100.0 1108 107:1 1018 1000 -- -- -- רעטעברַא

 1084 2:,301 100.8 1018 1001 882 10000 -- -- --+ -- ךיורבעג

 עשיטסיטַאטס ייר ַא ןופ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא עלעבַאט יד)

 :ךוב רעייז ןיא סָארקלעש .ע .ר ןוא סויטעמ .ב .שזד ןופ ןלַאוװק

 - (.194-198 ןטייז ,דצדנָאלּפ ןיא סרענטרַאּפ

 ןרָאי עטסעב יד ןיא .עטכישעג עטנַאסערעטניא ןַא ןלייצרעד ןרעפיצ יד
 רעד ןוא ןיױל-רעטעברַא רעלַאער רעד טָאה עיצקודָארּפ רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ
 -ַאטיּפַאק יד ןופ טפנוקנייא רעד רעבָא ,קינייו רעייז ןביוהעג ךיז ךיורבעג
 טנכער ןעמ ביוא ,רעדיוו גנוקיטפעשַאב .טלּפָאדרַאפ יו רעמ ךיז טָאה ןטסיל
 .טנעצָארּפ 11 ףיוא ןלַאּפעג זיא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ סקואוואוצ םעד טיול
 רעטרעכעהעג ןוא ןיול םעד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד סיורג זיא עבלעז סָאד
 עיצַאטַאולּפסקע רעטקראטשראפ ַא ךרוד טָאה םזילַאטיּפַאק .טעטיוויטקודָארּפ
 ןופ דָאירעּפ םעד ןיא וליפַא ײמרַא עזָאלטעברַא יד ןרעסערגרַאּפ וצ ןזיוַאב
 .עיצקודָארּפ ןייז ןופ ץיּפש-גרַאב ןטסכעה
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 סָאװ ,עיצאוטיס רעד וצ ?סילש ןשימָאנָאקע םעד ךיוא ןבינ ןרעפיצ יד

 ךיוא ןעוועג זיא ןרָאי-טעטירעּפסָארּפ יד ןופ ןערב רעד סָאװרַאפ טרעלקרעד
 -ָאק ,רעשירעבענכַאנ ַא ןגענ ?ייפ ןוא קנער ןופ ףמַאק םעד ןופ ןעוב רעד

 ,סנַאינוי יד ןיא טפאשרעריפ רעטּפור

 ןעגנוגלָאפרַאּפ טימ טרעּפטנע .ל חָא .פ .א |

 ןיא רעלייפ ןוא קנער ןוא עקניל ןגעג ןעגנונלָאפרַאפ ןופ לַאװק רעד

 ןיא ,1928 ןיא רָאפנעמַאװצ ,? ווֶא .פ .א םעד ףיוא ןרָאװעג טנפעעג

 ןַאד ליב

 ,ןרָאװעג ןסָאלשענסיוא ןיא ןָאד .ּפ םַאיליװ ןעוו ,ןָאנערַא ,דנַאלטרָאּפ

 .ל ווָא .פ .א ןַא ןופ טַאנעלעד רעטלייוורעד-ךעלצעזענ ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ

 רע סָאװ ,ןעוועג זיא ןכערברַאפ רעקיצנייא ןייז ,טפַאשרעּפרעק רעשיטָאטש

 .ניל לַאנָאשייקוידע ןָאינוי-דיירט רעד ןיא דילנטימ ַא ןוא טסינומָאק ַא ןיא

 לייפ ןוא קנער םעד ףיוא ףירגנָא רעניײמענלַא ןַא ןעמנקעג זיא דנַאלטרָאּפ ךָאנ

 -ַאטיּפַאק ןייק ןיא ןכיילג ןייז טינ טָאה סָאװ ,לגילפ ןסניל םעד ףיוא ןוא



 2 | סַאלק-רעטשברַא ןשינַאקירצמַא ןופ .ץטכישצג

 ןצעהוצפיוא טכוזעג ןבָאה ןכיילג רעייז ןוא לָאװ ויטעמ ,ןירנ .דנַאל שיטסיל
 .ןטסינומָאק רָאנ ןטסילַאטיּפַאק טינ ןענייז טנייפ ערעייז זַא ,רעטעברַא יד
 ןגעג עינַאּפמַאק-רָארעט רעצנַאנ רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה ןירנ
 -סורַא רע זיא 1994 טסוניוא ןיא .סנָאינוי יד ןיא עקניל ןוא ןטסינומָאק

 עשידנעלסיוא עלַא {ריטרָאּפעד וצ גנורינער רעד וצ גנורעדָאפ ַא טימ ןעמוקעג
 -ומָאק ןסילשסיוא ןביוהנָא יינספיוא ןלָאז ייז סנָאינוי יד וצ ןוא ןטסינומָאק
 .ןטסינ

 ןבירטש עטסנרע יד ןעמונענרעביא טָאה עטמאַאב יד ןופ ןישַאמ יד
 סלַא ןעגנודניפרעד ענענייא טימ ןישַאמ רעשיטילָאּפ רעטּפורָאק רעד ןופ
 יד ןיא גניריטעקער ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעמוקעגוצ זיא עיצּפורָאק וצ .בָאנוצ
 -דלַאװג ךרוד טלעג ןסערּפסױרַא ןופ םעטסיס ַא זיא גניריטעקער) .סנָאינוי

 ןעיצ וצ ןרָאװעג רעווש זיא סנָאינוי ךס א ןיא .(סעקנושַארטס ןוא ןעלטימ
 ךיז טקידנע ואוו ןוא רעטמאַאב-ןָאינוי רעד ןָא ךיז טביוה ואוו עיניל יד
 רענעייל רעד טעוװ סנָאינו יד ןיא גניריטעקער ןנעוו רעיונעג) .רעריטעקער רעד
 (.סיטסַארּפ ווא עירָאעט ,.ל וָא .ּפ .א יד :ל?לטיּפַאק םעד ןיא ןעניפעג

 רעדיײא ךָאנ סנָאיוי יד ןיא ןטלָאװעה לייּפ ןוא סנער
 ןעמוקעג ןעגייז ןטסינומָאק

 יד ןוא עיטַארקָארויב-ןָאינוי יד יו ,קיטכיר טינ לַאטנעמַאדנופ זיא סע
 ןענייז עקניל יד ןוא ןטסינומָאק יד זַא ,ןדערנייא ןליוו רעריפ עשיטסילַאיצַאס

 יד ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ ?ףמַאק-רעדורב , םעד ןופ לַאװק רעד

 רעד ןוא עטמאַאב-ןָאינוי עכיוה יד .1929--19264 ןרָאי יד ןיא סנָאינוי

 -ומָאק יד רעדייא זַא ,עירָאעט יד ןפַאש וצ טעװערָאהעג ןבָאה "סטרעוורָאפ,
 -עג טינ סנָאינוי יד ןיא ןעמ טָאה טלעוו רעד ףיוא ןעמוקענ ןענייז ןטסינ
 ןבָאה עטריפעג יד ןֹוא רעריפ יד .סעיציזָאּפָא לייפ ןוא קנער ןֹופ טסואוו
 ןוא טזלַאהעג ךיז ןוא רעגייטש ןטסכעלטניירפ םעד ףיוא ךיז ןשיווצ טכעלעג
 ןעוט רעריפ יד סָאװ םעד טימ ןדירפוצ ןעווענ ןענייז ןסַאמ יד .טעבולָאה
 .סנָאינוי יד ןיא ןטייקיטיירטש עכעלרעניא ןייק ןעוועג טינ .ייז רַאפ ףיוא
 ןוא עטמאַאב יד ןריקיטירק) "יירעלדיז , רעייז טימ ןטסינומָאק יד ןבָאה סָאד

 סָאװ ,ןעיירעסייר ןוא םולב זייב ןפַאשעג (יירעלדיז זיא קיטילָאּפ רעייז
 ,רעטעברַא יד ןקידעש

 וצ ?טימ רעמעװקַאב א יװ רעגניפ ןופ ןניוזעגסיוא זיא עירָאעט , יד
 יד ףיוא סנָאינוי יד ןיא סעצָארּפ רעטורַאיגרַאב םעד רַאפ דלוש יד ןפרַאװ
 -ירעמַא רעד ןופ טנעדוטס רעדעי טסייוו טייקכעלקריוו רעד ןיא ."עטיור,
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 עסיורג ןוא עקיטכיוו ךס ַא ןופ עטכישעג יד זַא ,גנונעוואב-רעטעברַא רעשינַאק

 ענַאטנָאּפס ןטלָאווער ,לייפ ןוא קנער םעד ןופ ןטלָאװער טימ לופ זיא סנָאינוי

 .עכיירנלָאפרעד ןייק טינ רַאפרעד ןוא עטריזינַאנרָאמוא ןוא

 וצ טפַאשרעננענ ערעטיב יד זיא טיײהנעגנַאנרַאפ רעד ןיא טּפָא רעייז

 רעריפ ערעייז ןופ קיטילָאּפ רעשירעטעררַאפ טּפָא ןוא רעשירעבעגכַאנ רעד

 רעבָא .סנָאינוי ןופ ןעננוטלַאּפש ןוא סעיציזָאּפָא ןיא ןרָאװעג טדיײלקַאב

 -נָא טינ רעריפ יד זיא ןענַאטשטנַא זיא גנונעװַאב עשיטסינומָאק יד רעדייא

 -ירפוצמוא עסַאמ יד .סעיציזָאּפָא יד טימ ןעוַארּפס וצ ךיז רעווש ןעמוקעג

 עטעברַאעגסיוא ןייק ,עיצַאזינַאנרָא ןייק טנָאמרַאפ טינ טָאה רעדילנטימ ענעד

 -ַאב ןייק טּפָא רעייז ןליפַא ןוא ןעננוזָאל עטרילומרָאפ-רָאלק ןייק ,רענעלּפ -
 רעדילנטימ יד .טַאררַאפ ןופ ןכַאזרוא יד ןופ ננוקידנעטשרַאפ עקיניזטסואוו

 רעדילנטימ יד טימ ןעננואיצַאב ןיא ןענַאטשענ טינ ןענייז טָאטש ןייא ןופ

 ןעוועג ןענייז ןטלָאװער יד .טָאטש רעטייווצ ַא ןיא ןָאינוי רעבלעז רעד ןופ
 עלַאנָאיצַאנ יד .טָאטש ןייא וצ טצעערגַאב ךיוא רָאנ ,ןַאטנָאּפס זיולב טינ

 מָאטש רעד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז גנירג טנעקעג רעבירעד ןבָאה עטמאַאב

 .עננוסילשסיוא טימ "ןרידיווקיל , יז ןוא ןזיוװַאב ךיז טָאה עיציזָאּפָא יד ואוו

 עיצַארעּפָא ַאזַא טריפענכרוד טָאה ירעב "רָאשזדיימ , .עיצַאזינַאנרָאער ןוא

 ןגעג ןענייז ייז ןעוו ,1923 ןיא ,קרָאי וינ ןיא רעטעברַא-קורד-ךוב יד ףיוא

 .ןלַאקָאל עקירעביא יד .קיירטס "ןכעלצעזענמוא , ןֵא ןיא סױרַא ןליוו ןייז

 טָאה ירעב .ןטייו ןופ ןענַאטשעג ןענייז ןָאינוי רעטעברַא-קורד רעד ןופ

 ירעב טָאה רעטעּפש רָאי בלַאה ַא .קרָאי וינ ןיא טנַאה עיירפ ַא טָאהעג

 עיציזָאּפָא יד .ןָאטסָאב ןיא רעדילנטימ ענייז ןופ טלָאװער ַא ךיז רַאפ טַאהענ

 ןריזיליבַאמ טנעקעג ירעב טָאה ,ןטָארענסיױא ןעוועג ןיוש זיא קרָאי וינ ןיא

 ןיא ןָאינוי עקיטרָא יד ןעמוקסענ ןיא רעטעּפש .ןָאטסָאב ןיא תוחוכ ענייז

 ,טַאטלוזער ןבלעז םעד טימ ָאקסיצנַארפ ןַאס
 לענש ךיז ןעק ,ךיז ןשיווצ טּפינקעג גנע זיא טפַאשרעריפ-ןָאינוי יד

 -ןָאינוי רעצנַאנ רעד ןופ עציטש יד טָאה יז .טָאטש וצ טָאטש ןופ ןגעװַאב

 טינ זיא עסַאמ לייפ ןוא קנער יד .רעבעגטעברַא יד ןופ ןוא עיטַארקָארויב

 ןיא .ןישַאמ יד יו ךיז ןגעװַאב טנעקעג טינ טָאה ןוא טקיניײארַאפ ןעוועג

 .ןישַאמ רעד ןופ טייז רעד ףיוא לָאמ עֶלַא ןעוועג ננַאגסיוא רעד
 טָאה ננונעװַאב רעקניל ןוא רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןייטשטנַא םעד טימ

 ןַא ןעמוקַאב טָאה לייפ ןוא קנער רעד .ןטיבעג לַאטנעװמַאדווּפ ענַאל יד ךיז

 ַא ןוא ןעגנוזָאל עטרילומרָאפ-רָאלק ,רעטנעצ ַא ,םַארנָארּפ ַא ,עיצַאזינַאנרַא

 רערעווש ןייז וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ןכַאזרוא יד ןופ ףירגַאב ןעיונעג
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 ,םענַאטנָאּפס ןייק טינ ךיז רַאפ טאהעג ןיוש טָאה ןישַאמ-ןָאינוי יד .עגַאל

 -טסואווַאב ,עטיירגעגוצ א רָאנ ,טלָאװער ןלַאקָאל ןוא ןטריזינַאנרָא-טכעלש

 עמַאס םעד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,עיציזָאּפָא עלַאנָאיצַאנ טפָא ןוא עקיניז

 ןופ גנַאגסיוא רעד .דנַאל ןרעביא רעדילנטימ יד ןופ לייט ןטסנטירשענרַאפ

 ,שרעדנַא ןעוועג ןיוש זיא ףמַאק

 רעטעברַא-?יטסקעט ,רעטעברַא-ךיש ,רעבערג-לַאטעמ ןוא ןליוק יד ןשיווצ

 קנער ןופ ןכורבסיוא עסיורג ןעמוקענרָאפ ןענייז רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ ןוא

 עטסערנ יד ןופ ענייא ,קיטילָאּפ רעייז ןוא עטמאַאב יד ןנענ ןפמַאק לייפ ןוא
 ,סרעקריָאוװ גנידָאלק דעטיימַאנלַאמַא יד ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא סנָאינני

 ןבָאה ָאד רעטעברַא יד רעדייא ךָאנ טלָאװער-ןסַאמ אזַא ןופ דניק ַא זיא

 רעכעה ,רעדיינש-רענעמ יד .רעקניל ןוא טסינומָאק טרָאוװ םעד טרעהעג

 "סטרעוורָאפ , םעד טמערוטשענ 1912 ןיא ןבָאה ,לָאצ ןיא טנזיוט קיצכעז

 יד ןבענענ טָאה רע סָאװ עציטש רעד רַאפ ןביוש ענייז ןנָאלשעגסיױא ןוא

 ןיא ,רעשזדרַאל ןוא טרעקיר ,סרעקריָאװו טנעמרַאנ דעטיינוי יד ןופ רעריפ

 רעד זַא ,טכַאמענ ךיז טָאה דָארו .קיירטס-לארענעג רעייז ןרעכַאשרַאפ

 גנודנירג יד טציטשענ טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא לייט רערעסעב

 יו ,"רעכערב ןוא רעטלַאּפש , יד טקיטומרעד טָאה ןוא "ןָאינוי לַאוד , ַא ןופ

 -ענ טָאה סרעּפמָאנ .רעדיינש-רענעמ יד ןנענ טמערוטשעג טָאה סרעּפמָאנ

 רעד ןופ ןלַאקַאל יד ןסילשוצסיוא ןטפַאשקרעװענ עשידיא יד ןעגנואווצ

 ,דעטײמַאנלַאמַא

 ךַאמּפָא םעד ןגענ רעכַאמוקָאלק יד ןשיווצ 1916 ןיא טלָאװער-ןסַאמ רעד

 ןסָאלשעג ןבָאה עטמאַאב עשיטסילַאיצַאס עקירעביא יד ןוא רעגניזעלש סָאװ

 ַא ןופ ףליה רעד ןָא ןעוועג ךיוא זיא ,קיײרטסד-לַארענעג רעייז ןקידנע וצ

 ןעגנואווצעג טָאה טלָאװער רעד .לנילפ ןקניל ַא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 ַא ןעלדנאהרַאפ וצ ןוא ךַאמּפָא םעד ןעיצוצקירוצ ןטיווקליה ןוא ןרענניזעלש
 ןופ ףמַאק רעטסואװַאב רעד ןסקאווענסױרַא זיא טלָאװער םעד ןופ .םעיינ

 | ,1917 ןיא סנייא לַאקָאל

 קיירטס-לַארענעג םעד ןיא ןעמוקעגרַאפ עבלעז סָאד זיא רעטעּפש ראי ַא
 ןסיורג ַא טריפעגכרוד ןבָאה רעכַאמקוָאלק יד .קרָאי וינ ןיא רעכַאמסערד ןוֿפ
 רענעפורעגײוזַא רעד םורַא רעטעברַא רעטנזיוט ןגיוצעגניירַא טָאה סָאװ ,ףמַאק
 טלָאװער רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .1914 ןיא ךָאנ "ערעפא-שטיוורוה ,
 -נָא ןבָאה רעריפ-ןָאינוי עשיטסילַאיצַאס יד סָאװ ןטייק-ןָאשיײרטיברַא יד ןגעג
 -רַאפ רעטנוא ןָאשײרטיברַאדבנַאװצ .רעטעברַא-רעדיילק יד ףיוא ןָאטעג
 סָאװ גנורעייטשייב עלעניגירא יד ןעוועג זיא ןעמענ ןוא ןעמרָאפ ענעדייש
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 רעד ןיא טיווקליה סירָאמ טימ ,ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא רעריפ עשיטסילַאיצַאפ יד

 ריא טימ .סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא םעד ןגָארטעגרעטנוא ןבָאה ,ץיּפש

 .5 וװֶא .פ ,א יד זיא ,רעטקַארַאכ ןרענָאיצקַאער ןוא ןויטַאװרעסנָאק ןעצנַאג

 רצ ןטירד ןטשרמולכ םעד ןופ ןָאשיײרטיברַא ןגעג ןעוועג ןסרעּפמָאנ רעטנוא

 ערעייז ,ןריקנַאב ןופ ןטָארטרַאפ לָאמעלַא זיא סָאװ ,"םוקילבוּפ ןטרעוו, םעד

 ןופ רעייטשרָאפ יד-טָא .סיַאבַאר ןוא םיחלנ עטנענימָארּפ רעדָא ,סרעיאל

 רעד רַאֿפ .טייקיטכערעג רעטעברַא יד ןלייטסיוא סע ןפרַאד ?םוקילבוּפ ,

 םעד ,ןפאוו ןקיצנייא רעייז רעטעברַא יד ןופ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה הנתמ

 (*,קיירטס

 ,ערענָאיצקַאער יד ןגענ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רעטעברַא-ךיש רעטנזיוט ליפ

 ןבָאה ןוא ןָאינני סעקריִאװ וש ןוא טוב רעד ןופ רעריפ עשירעטעררַאפ

 גנוגעוװַאב עשיטסינומָאק יד רעדייא ךָאנ סנָאינוי עקיגנעהּפָאמוא טריזינַאנרָא

 טָאה סָאלק-רעטעברא רעשיסור רעד רעדייא ךָאנ ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 ןעוועג זיא עבלעז סָאד ,עיצולָאװער עלַאיצַאס עשירָאטסיה ןייז טריפעגכרוד

 טנזיוט ףניפ .עירטסודניא-ןענימ רעד ןיא ןוא עירטסודניא-?יטסקעט רעד ןיא

 רעייז ,ַאנַאטנָאמ ,טויב ןופ ןבירטרַאפ 1906 ןיא ןבָאה רעבערג-לַאטעמ

 -ּםִא ןטרעכַאשרַאפ א ןגָארטענרעטנוא ייז טָאה רע ןעוו ,ןָאביטעּפ טנעדיזערּפ

 ַא וצ ןעמוקעג זיא טלָאמעד .עינַאּפמָאק-רעּפוק ַאדנַאקַאנַא עד טימ ךַאמ

 ,סרעניימ ווא ןָאשיירעדעפ ןרעטסעוװ רעד ןיא גנוטלַאּפש

 לגילפ ןקויל ןופ ןטסןידרַאפ יד ןעײטשַאב סָאװ ןיא

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןטסנידרַאפ עשירָאטסיה ןוא עלַאסָאלָאק יד

 ןטשרע םוצ סָאװ ,םעד ןיא ןעײטשַאב גנוגעווַאב רעקניל רעד ןופ ןוא ײטרַאּפ

 ןרָאװעג טעדײלקַאב ןסַאמ יד ןופ ןרָאצ ןוא טייקרעטיב עטילגעגנָא יד זיא לָאמ
 -ָארויב יד ןגעג ףמַאק רעד .עיצַאזיגַאגרָא ןוא ןעגנוזָאל ,םסַָארגָארּפ ַא טימ

 .לענָאיצַאזינַאגרָא ןוא שינָאלָאעדיא ןסקאוועגסיוא זיא רעטעררַאפ ןוא ןטַארק

 רעדָא "?עסַאמ עדנילב , יד ןעוועג טינ רעמ ןיוש זיא לייפ ןוא קנער רעד

 טננירּפש ןוא דלודענ ןייז טייצ וצ טייצ ןופ טרילרַאפ סָאװ ,"קעילָאפ , סָאד

 טינ טסייוו ןוא --- רעריפ יד ןופ ךַארּפש רעד ףיוא -- סעילבָאלָאה יד ןופ

 קנער רעד .תוחוכ עטריזינַאגרָאמוא עטכַאוװענפיוא ענייז טימ ןָאט וצ סָאװ

 -ניא ןוא ןטיונ ענייז ןופ ןייזטסואווַאב םוצ ןביוהרעד ךיז טָאה ?לייפ ןוא

 םעד ןיא -- ןָאשיירטיברַא ןגעג ףמַאק םעד ןגעוו רעכעלטנירג ןוא רעיונעג (*
 ,ןכַאפ-לדָאנ יד ןגעוו לטיּפַאק
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 - -ָארֹויב יד .ןצישַאב וצ ןסערעטניא יד ןוא ןטיונ יד ױזַא יו ןוא ןסערעט
 ןטיירגעגוצ-טכעלש ,םענַאטנַאּפס ַא ךיז רַאפ טָאהעג טינ ןיוש טָאה עיטַארק
 טפָא ןוא עקיניזטסואוװַאב ,עטריזינַאנרָא ןֵא רָאנ ,טלָאװער ןקיטרָא ןוא
 עטסנטירשעגרָאפ עמַאס יד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,עיציזָאּפָא עלַאנָאיצַאנ
 ןעמוקעג זיא סָאװ ךָארב םעד רעביא ןרערט עקידרעסַאװ ליפ ױזַא ןסָאגרַאפ עסערּפ רעייז ןוא רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה רעבירעד ,ןָאינוי רעד ןיא רעטעברַא
 .ןענַאטשטנַא זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טניז סנָאינוי ?ערעייז , ןיא

 ןופ רעטעברַא יד טיהרַאפ ןבָאה פנילפ ןקניל םעד ןופ סעינַאּפמַאק יד
 טכוזעג ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד עכלעוו טימ ,יײרערַאנּפָא ןוא גורטַאב ךס ַא
 סָאװ ןעגנוגנידַאב ערעסעב יד .רעבעגטעברַא יד טנָארפ ןרעפייטש ַא ןלעטש טזומעג רעריפ-ןָאינוי ןבָאה עקניל יד רַאֿפ ארומ בילוצ .ןעלגנירוצמורַא ייז
 יד טימ .טלקיװטנַא ןבָאה סנָאינוי .ל וֹוָא .פ .א יד ןיא סעיציזָאּפָא יד ןוא סנָאינוי עקניל יד סָאװ קורד םעד ןופ טאטלוזער רעטקעריד ַא ןעוועג ןענייז סדוָאק יד ןיא ןגָארקעג ןבָאה רעכַאמסערד יד ןוא רעבערג-ןליוק יד
 סרעבַאשזד-סערד יד ןוא סעינַאּפמָאק-ןליוק יד ףיוא קורד ַא ןביאוצסיוא יו געווסיוא רעדנַא ןייק טַאהעג טינ עיצַארטסינימדַא ,א.ר.נ יד טָאה ,קינייוװעניא עיציזָאּפָא עטריזינַאגרָא עטנייווצרַאפ ַא ןוא טייז רעד אב סנָאינוי עקניל
 1984 טסוגיוא ןופ קיירטס-לַארעגנעג םעד ןקידנע וצ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ייב סרעבַאשזד-סערד יד טגָאזעג ןּפָא טָאה קרָאי וינ ןיא ןעלייהוו רעװַארג .טפַאשרעריפ רעטכער רעד טימ ןעמוקוצכרוד

 ןוא ןטַאטש-םורד יד ןיא רעטעברַא-ןליוס ןוא לָאטש ,ליטסקעט יד ןשיווצ טעברַא-עיצַאזינַאגרָא רעקידרעטייוו רעד רַאפ טנידעג טָאה ןוא ,עצרַאװש ןוא עסייוו ,םורד ןיא רעטעברַא-ןיול ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט רעטרעד -נוה יד טרעדורעגפיוא טָאה קיירטס רעדיטָא .ןפַאלקש-קירבַאפ ליטסקעט יד ןופ ףמַאק רעסיורג רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,1929 ןיא ,אניילָארַאק טרָאנ ,ַאינָאטסַאג ןיא קיירטס רעד ,ןלימ ןוא ןקירבַאּפ יד ןיא ןבירטעג ןבָאה רעגנוה ןוא טיונ ןעמעוו ,םורד ןיא רעניואוונייא-גרַאב ענענַאטשעגּפָא יד ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד וצ ףמַאקנסַאלק ןופ טרָאװ סָאד טכַארבעג ןטסינומָאק ןבָאה סָאד .עסניל טא ןטסיוומָאק ןופ ןרָאװעג טריפעג א טריזיבַאגרָא | זיא ,ןרָאטַאטַאולּפסקע ערעייז ןבעגעג ןבָאה ןטַאטש-םורד יד ןיא רעטעב -רַא יד סָאװ דנַאטשרעדיװ רעטשרע רער ,זָאלצוש ןצנאנניא ןעוועג רעטעב -רַא יד ןענייז רעירפ ואוו ןטנגעג ןוא סעירטסודניא ןיא תוחוכ-רעטעברַא עטלמַאזעגנָא יד לָאמ ןטשרע םוצ ןעגנערבסורַא ןיא ןטסנידרַאפ עשירָאטסיה עסיורג ךיוא ןבָאה ?גילפ רעקניל רעד ןוא גנוגעװַאב עשיטסינומָאק יד
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 -נעק ,סַאניײלָארַאק יד ,אמַאבַאלַא ןיא סקיירטס עסיורג עקידרעטעּפש יד רַאפ

 םעד רַאפ טנעמאדנופ םעד טניילעג טָאה ַאינָאטסַאנ .ערעדנַא ןוא יקָאט

 ,1924 רענמעטּפעס ,קיירטס-לארענעג ליטסקעט

 ןעמָאנ םעד רעטנוא -- סנָאינוי יד ןיא גנוגעוַאב ףמַאק-ןסָאלק יד

 םעד ףיוא עקניל ןוא ןטסינומָאק יד ןופ טייקיטעט יד רימ ןענעכייצַאב

 םעד ןפלעה וצ :ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןעגנַאנעג זיא -- טיבעג ןשימָאנַאקע

 יד ןופ סעקַאטַא יד ןסיוטשוצקירוצ סָאנינוי עטלַא יד ןיא לייפ ןוא קנער

 ןריזינַאנרָא וצ ,סנטייווצ ןוא ,ןסניוועג עיינ ןפמעקוצסיוא ןוא רעבענטעברַא

 יד .סעירטסודניא עטריזינַאנרָאמוא-ןצנַאנניא יד ןשיווצ סקיירטס ןריפ ןוא

 -עברַא-ךיש ,רעבערגילַאטעמ ,רעבערנ-ןליוק יד ןשיווצ טעברַא ?ייפ ןוא קנער

 -כיר רעטשרע רעד ןופ קורדסיוא דעד ןעוועג זיא ,ןכַאפ-ל?דָאנ ,ןכַאפ-יוב ,רעט

 ןוא ַאינָאטסַאג ,רעוויר לָאפ ,דרָאפדעב וינ ,קיײסַאּפ ןיא סקיירטס יד .גנוט

 ,גנוטכיר רעטייווצ רעד ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג זיא ערעדנַא

 סנָאיבוי ךס ַא ןיא סולפןייא ןסיורג ןגירק עקניל ןוא ןטסינומָאס

 יד זַא ,ןסָאלשַאב ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק עדייב ןבָאה 1920 ןיא ךָאנ

 -םיוא-טּפיוה ערעייז ןופ ענייא זיא סנָאינוי ,? וװֶא .ם .א יד ןיא טעברַא

 ןיא ןלַאפרעביא-ןסַאמ יד ןופ ןרָאװענ טרעטשעג ןיא עבַאנפיוא יד .ןבַאג

 -רעביא ןזיװַאב ןבָאה ןטסינומָאק יד יו ךיג ױזַא .ןטסינומָאס יד ףיוא 0

 ייז ןבָאה ,ןעייר ערעייז ןקינייארַאפ וצ ןוא עיצַאזינַאנרַא רעייז ןעיובוצ

 .סנָאינוי יד ןיא קיטעט ןייז ןעמונעג

 ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק-טלעװ רעטייווצ רעד

 לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט ןטיור ןופ סערגנָאק רעטשרע רעד ןוא 0

 ןיא ןטסינומָאק רַאפ עיניל יד טניילעג רָאלק ןבָאה 1921 ןיא (ןרעטניּפָארּפ)

 -רעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ סיזעט רעד .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק עלַא

 ןטעברַא וצ ןטסינומָאק ְרַאפ טייקידנעווטיונ יד רעטנוא טכיירטש לַאנָאיצַאנ

 .ןטרָאד רעטעברַא יד ןעניװעגוצרעבירַא ןוא סנַאינוי עשיטסימרָאפער יד ןיא

 -רעסיוא ןופ וצרעד ןבירטעג ןדייס ,סגָאינוי ענעגייא ןדנירג וצ ךוזרַאפ רעדעי

 עכלעזַא .רַאפעג ַא זיא ,עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ןטַאטדלַאװג עכעלנייוועג

 רעסיורג רעד ןופ עקניל יד ןוא ןטסינומָאק יד ןרילָאזיא רָאנ ןלעוו סנָאינוי

 ,רעטעברַא עסַאמ
 -רַאפ יד ןנעוו עיצולָאזער ןייז ןיא ,סערגנָאק-ןרעטניּפָארּפ רעטשרע רעד
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 -ָאװער ןריזינַאנרָא ןופ ענַארפ יד, :רעטנוא טכיירטש ,ןטַאטש עטקינייא

 ןוא .? ווֶא .פ .א רעד ןופ סנָאינוי יד ןיא ךעלרעמעק ןוא ןּפורנ ערענָאיצול

 רעדנַא ןייק ָאטינ .טייקיטכיוו-סנבעל ןופ זיא ,סנָאינוי עקיגנעהּפָאמוא יד ןופ

 -עטסיס ךרוד רָאנ יו ,עקירעמַא ןיא רעטעברַא יד ןעניוועג וצ ױזַא יוװ געוו

 ".םנָאינוי יד ןיא ףמַאק ןשיטַאמ

 גיל לַאגָאשײקרידע ןָאיגוי-דיײרט רעד ןופ םַארגַארּפ עטשרע יד

 ןָאינוי-דיירט רעד ןופ עיניל יד ןעוועג ןזיא קינייוװעניא ןופ ןטעברַא

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא סָאװ ,גיל לַאנָאשייקוידע

 ןזיװַאב בייהנָא ןופ ךיילג טָאה גיל יד ,1920 ןיא רעטסָאפ .ז םַאיליװ רבח

 ,םַארגָארּפ ריא ןיא .סנָאינוי עקיטכיוו עקינייא ןיא גלָאפרעד ןענעכייצרַאפ וצ

 ןייק טינ זיא יז זַא ,טכַאמענ רָאלק ניל יד טָאה ,1922 ןיא טעברַאעגסיױא

 ןוא עוװיסעדנַארּפ ןופ עיצַאזינַאנרַא ןַא רָאנ ,רעטנעצ ןָאינוי-דיירט רעטייווצ

 קעװצ ןטימ סנָאינוי עקידנריטסיזקע יד ןיא ןטנעמעלע ערענָאיצולָאװער
 דנַאטשוצ ןטרעוװילגרַאפ ןוא ןשידָאמטלַא רעייז ןופ סנָאינוי יד ןריפוצסיורַא,
 - סָאװ סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא ענרעדָאמ ,עקיטכעמ ןיא ייז ןעלדנַאװרַאפ ןוא
 ."ןטסילַאטיּפַאק יד ןנענ ןפמַאק עכיירנלָאפרעד ןריפ וצ קיאייפ ןענייז

 יופ סעירָאעט עכעלדעש יד ןגענ ןטָארטעגסיױרַא ףרַאש זיא םַארגָארּפ יד

 ןגעג ןוא לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ עינָאמרַאה ןנעוו .ל ווא .פ .א רעד
 יד טימ ןסָאלשעג טָאה םזיסרעּפמָאנ רעד סָאװ (תיב םולש) ןדירפ-גרוב םעד

 ןפרָאװעג עטשרע יד טָאה גיל לַאנָאשייקוידע ןָאינוי-דיירט יד .ןטסילַאטיּפַאק

 סנַאינוי-ךַאפ ערעדנוזַאב יד ןקינייארַאפ וצ ,ןָאשיײמַאגלַאמַא ןופ גנוזָאל יד
 רעד ףיוא טיובעג ,סנָאינוי עקיטפערק ןוא עסיורג ןיא עירטסודניא ןייא ןופ
 ,עירטסודניא רעצנַאג

 לַאנָאשיײיקוידע ןאינוי-דיירט רעד ןופ ץנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנ עטשרע יד
 ןטַאגעלעד 84 .ָאגַאקיש ןיא ,1992 טסוניוא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא גיל
 טיס .ןעוועג דנזעוונֶא ןענייז עדַאנַאק ןֹוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ
 -ץיטסוי ןלַארעדעּפ ןופ ןטנענַא ןוא ייצילַאּפ יד זיא קירוצ געט עכעלטע
 -ישימ ,ןעמשזרירב ןיא ןָאשנעװנָאק עשיטסינומָאק יד ןלַאּפַאב טנעמטרַאּפעד
 ,טסואוועג טָאה ייצילַאּפ יד .ןשטנעמ 32 טריטסערַא טָאה גנוריגער יד .ןעג
 ץנערעּפנַאק יד ןלַאפַאב יז זיא ,ניל רעד ןיא קיטעט ןענייז ןטסינומָאק יד זַא
 רעטייוו ןעגנַאנעגנָא רעבָא זיא ץנערעפנָאק יד .רעוט עכעלטע טריטסערַא ןוא
 - .טעברַא ריא טימ
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 יד ןוא עיצוטיטסנָאק יד טעבראענסיוא טָאה ץנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנ יד

 זיא סנָאינוי-ךַאפ יד ןקינייארַאפ ןופ גנוזָאל יד .גיל רעד ןופ םַארנָארּפ

 טנעמָאמ םעד ןיא עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ ענייא יו ןרָאװעגנ טקורעגסױרַא

 -לופ ןבָאה 1922 ןוא 1920 ןיא סקיירטס עסיורנ יד ,רעטעברַא יד רַאפ

 עטלַא יד ןופ טײקשידָאמטלַא ןוא טייקכעלדעש יד טרירטסנַאמעד קידנעטש

 -ננורימַאגלַאמַא עלעיצעּפס טעברַאענסיױוא טָאה ץנערעפנָאק יד .ןעמרָאפ-ךַאפ

 ,לָאטש ,טרָאּפסנַארט-ןַאב יו ,עירטסודניא רעסיורג רעדעי רַאפ ןעגנוזָאל

 טָאה ץנערעפנָאק יד ,ןכיילנ סָאד ןוא עירטסודניא-יוב ,ליטסקעט ,רעדיילק

 עטריזינַאנרָאמוא ןענַאילימס יד ןריזינַאגרָא וצ גנוזָאל יד ןפרָאװעג ךיוא

 .רעטעברַא

 -ַאּפ ןַאזיטרַאּפָאנ רעד ןנעג ןטָארטענסױרַא ףרַאש זיא ץנערעפנָאק יד

 -טסבלעז ַא רַאפ טנָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןוא .? ווֶא .פ .א רעד ןופ קיטיל

 .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ עיצקַא רעשיטילָאּפ רעקידנעטש

 ןיא רָאטקַאפ ַא ןרָאװעג ןיא ניל יד ןוא ןעמונעג טינ גנַאל טָאה סע

 ןיא טָאה רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ָאנַאקיש יד .,סנָאינוי עקיטכיוו עקינייא

 ,םנָאינוי-ךַאֿפ יד ןרימַאגלַאמַא רַאפ עיצנלָאזער ַא ןעמונעננָא 1923 ץרעמ

 ןיא ,רעבערנ-ןליוק יד ןשיוװצ ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןופ סנָאינוי יד ןיא

 ןביוהעגננָא ךיז טָאה סנָאינוי-ןַאב יד ןשיווצ ןוא עירטסודניא-ליטסקעט רעד

 -ָאמעד רַאפ ,ןדָאטעמ-ףמַאקנסַאלק רַאפ גנונעוװַאב ?ייפ ןוא קנער עקראטש ַא

 ,רעריפ יד ןופ קיטילָאּפ רעכעלדעש רעד ןגענ ןוא סנָאינוי יד ןיא עיטַארק

 .ןטייווצ םעד ךָאנ טסולרַאפ ןייא וצ טכַארבעג טָאה סָאװ

 ןטסיוומָאק יד ןגעג עלַאטַא זַטג עגעריּפַאּפ יר

 וצ ןזיוװַאב ןטסינומָאס יד ןוא לנילפ רעקניל רעד ןבָאה 1994 בייהנָא

 .רעבערג-ןליוק יד ןשיווצ גנונעװַאב-ךסַאמ א רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןנייל

 טינרָאג סָאד טָאה ןטַארקָארויב-ןָאינוי עקירעביא יד ןוא סיאול ,? ןַאשזד

 ,רעטריזינַאגרַצ ןַא טימ ןסיוטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טקעמשעג

 טלָאװער םענַאטנָאּפס ַא טימ טָאטשנָא ,גנוגעװַאבעיציזָאּפָא רעקיגיזטסואװַאב

 .ןסירדרעטנוא וצ רעווש טינ ייז זיא סָאװ טלָאװער א ,רעדילנטימ יד ןופ

 רעד ּפַאלק ַא ןעננַאלרעד וצ ןסָאלשַאב טָאה עיטַארקָארויב-ןָאינוי יד

 עטשרע יד .ךיז טקיטסעפַאב יז רעדייא עיציזָאּפָא רעקיניזטסואווַאב ,רעיינ

 רעד ןופ רעריפ יד ןעוועג ןענייז עקניל יד ןנעג ףמַאק ןיא ןפרַאװ וצ ךיז

 ןטרעּפמולענמוא רעייז ַא ףיוא סע ייז ןכָאה ןָאטעג .סרעקריָאװ ןיימ רעטיינוי
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 זיא ןָאינוי רעד ןופ לַאנרושז ןלעיציּפא םעד ןיא .ןפוא ןקיטכערטרעדינ ןוא
 -שרמולכ רעד ןגעוו "ןעגנוקעדפיוא  עלענָאיצַאסנעס ןופ עירעס ַא ןענישרעד
 -ךַאפ יד ןיא ןרעטנימָאק ןופ ןוא גנוריגעד-ןטעוװָאס רעד ןופ טייקיטעט רעט
 "סייוו א ןופ קרעוװ עקיטסייג יד ןעוועג ןענייז ןעלקיטרַא יד ,ןטַאטש עטקינייא
 ןזיב בייהנֶא ןופ טכַארטעגסױא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ןָאיּפש ןשיאיידרַאװג
 -ןמָאק יד ןריטידערקסיד וצ טליצעג ןבָאה סָאװ ,עסערּפ-ןָאינוי רעלעיציפָא רעד ןיא טרָאס םעד ןופ עטשרע יד ןעװעג ןענייז ןעלקיטרַא יד .ּףוס
 ןטקַא-רָארעט ןופ ןעגנורעוושרַאפ עלענימירק ןיא ןּפעלשנײרַא ייז ןוא ןטסינ
 ,ןכיילג סָאד ןוא

 ןוא טסילַאיצַאס רענעזעוועג ,טייר רעטסעשט טָאה רעטעּפש סָאװטע
 ,,5 וװֶא .פ .א רעד ןופ טנעגַא-עסערּפ םעדכַאנ ןוא ?לָאק , ןופ רָאטקַאדער
 ,5 ווא ,פ .א רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעלקיטרַא עירעס עכעלנע ןַא טקורדענּפָא
 ןָא טּפַאכעגנָא דיירפ סיורנ טימ ךיז ןבָאה דנַאל ןיא ןעננוטייצ עסיורג יד
 -םיוא , יד .עיטַארקָארויב .ל ווֶא .פ .א רעד ןופ ןשינעטכַארטסיױא עדליוו יד
 ךיוא ,דנַאל ןופ ןעננוטייצ עטסרעמ יד ןיא ןעוועג טקורדעג ןענייז ?ןעגנוקעד
 ,ןָאיּפש ןשיאיידרַאװג-סייװ ַא ןופ טעברַא יד ןעוועג ןענייז ייז

 רעד ןופ סקואוו םעד ןטלַאהעגּפָא טינ ןבָאה סעבמָאב-קניטש עלַא יד
 עוװויסערגָארּפ ןוא עקניל .סולפנייא ריא ןוא גיל לַאנָאשייקוידע ןָאינוי-דיירט
 רעייז ןוא סנָאינוי עטסקיטכיוו יד ןיא ןרָאװעג טריזינַאנרָא ןענייז סעּפורג
 יד ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא ,1998 ,19 רעבמעצעד .ןסקאוועג זיא סולפנייא
 ריפ .סדוהרעדָארב-ןַאב יד ןיא עוויסערגָארּפ יד ןופ ץנערעפנָאק עטשרע
 רָאי ןבלעז ןיא ינוי ,ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז רעוט ל?ייפ ןוא קנער טרעדנוה
 םעד ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא גרובסטיּפ ןיא זיא
 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיטַארקַאמעד-רעטעברַא ןוא ןדָאטעמ עשיטנַאטילימ רַאפ סנָאינוי יד ןיא ּףמַאק רעד ,ןטָארטראפ ןעוועג ןענייז (ןטקירטסיד) ןטנגעג ףלעווצ ,ןָאינוי-רעניימ רעד ןיא לגילפ ןוויסערגָארּפ

 .טפַאשרעריפ רעד ןיא רעדילגטימ יד ןופ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז עקניל ואוו ןטרָאד ןלַאקָאל ןופ סעיצַאזינַאגרָאער ןוא ןעגנוסילשסיוא ןזיוַאב ךיז ןבָאה רעטעּפש .ןרָאװעג טגיילענםיורא ייז ףיוא ןענייז ןפָארטש -טלעג ערעווש ןוא טרָאװ ןופ ןרָאװעג טבױרַאב ןענייז עיציזַאּפָא רעד ןופ רעדילנטימ-ןָאינוי עוויטסַא .ןעלטימ עקרַאטש ןוא עקיגָאװ רעמ ןדנעוונָא ןביוהעגנָא עטמאַאב יד ןבָאה ,רעטסנרע ןרָאװעג זיא רַאפעג יד ןעוו .סעקַאטַא -זַאג ענעריּפַאּפ טימ טננונַאב טינ ךיז םָאה עיטַארקָארויב-ןָאינוי יד
 ןטסילאטיּפַאק יד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד רעגנע סָאװ
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 -ננַאװצ יו ,טפַאשרעטעברַאטימ-ןסַאלס ןופ קיטש ענעדיישרַאפ יד ךרוד

 םיטַאבעלַאב יד ןופ טכער סָאד ,ןענימרעט עגנַאל ףיוא ןכַאמּפָא ,ןָאשיײרטיברַא

 ךָאנ ןוא ("רעייפ דנע רעייה,) ןגַאזטנַא וצ ייז ןוא רעטעברַא ןלעטשוצנָא

 ,לנילפ ןקניל םעד ןופ גנוקריוו יד ןניטשעג זיא רעקרַאטש ץלַא ,ןכַאז ענױזַא
 סנָאינוי עלַאקָאל רעמ ץלַא ןוא ןעגנוזָאל ענייז ןרָאװעג ןענייז רערעלוּפָאּפ ץלַא

 ןבָאה ןטַארקַארויב יד .טֿפַאשרעריּפ רעקניל רעטנוא ןעגנַאגעגרעבירַא ןענייז

 .ןעננוסילשסיוא ןוא ךעטש-רעסעמ ,ּפעלק טימ טרעפטנעענ
 -נָאק ,? ווָא .פ .א רעד ןופ ןָאד .ּפ םַאיליו רבח ןופ גנוסילשסיוא יד

 עקַאטַא-רָארעט רעטיירב ַא רַאֿפ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא 1998 ןיא ןָאשנעװ

 טייקכעלצעזעג ןופ רוּפש רעדעי .סנָאינוי יד ןיא עקניל ןוא ןטסינומָאק יד ףיוא

 עלַאטנעמַאדנופ יד ןוא עיצנטיטסנָאק יד ,ןרָאװעג טּפוטשענּפָא קידהּפצוח זיא

 רעריפ-ןָאינוי .סיפ יד טימ ןרָאװעג ןטָארטעג ןענייז רעדילגטימ יד ןופ טכער

 עכלעוו ,רעטסגנגעג ןוא רעגעלש סעדנַאב עסיורג טימ טנרָאװַאב ךיז ןבָאה

 ןביוהוצפיוא ךיז טגַאװעג טָאה סָאװ רעוט-עיציזָאּפָא ןדעי טקיזמעצ ןבָאה

 ןעוועג זיא עיציזָאּפָא יד ואוו ןענניטימ .גניטימ-ןָאינוי א ףיוא קיטירק טימ

 -רַא עקניל .גנוסיגרַאפטולב טימ ןרָאװעג ןכָארבענּפָא ןענייז ,קרַאטש וצ

 ןופ ןרָאװעג טביױרַאב ןוא רעּפעש יד ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז רעטעב

 -ןָאינוי עקיטעט רעטרעדנוה .ןבעל ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ טייקכעלגעמ רעד

 .ןרָאװעג טלּפירקרַאפ ןענייז רעדילגטימ

 ןטַארסַארויב עטבער יד ןופ ןסָאלשעגסיוא סנָאיוי עצנַאג

 ןעגנומיטשּפָא עבעלצעזעג ןיא טסקירדעגסיוא ,רעדילנטימ יד ןופ ןליוו רעד

 .ןטַארקַארויב-ןָאינוי יד רַאפ טניימעג טינרָאג טָאה ,ןלַאװ ערעלונער ןיא ןוא

 רעד ןעוו ,ןרָאװעג טיײלגַאב זיא רעוט לייפ ןוא קנער ענלצנייא ןגעג רָארעט

 עצנַאג ןופ ןעגנוסילשסיוא טימ ,עטמאַאב יד רַאפ סייח ֹוצ ןרָאװעג זיא ףמַאק

 ,סדראָאב טניַאשזד .רעדילנטימ רעטנזיוט ליפ טלייצעג ןבָאה סָאװ ןלַאקַאל

 סקיירטס-לַארענעג ,ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא ןענייז ,טלייוורעד-ךעלצעזעג

 ןסיירוצרעטנוא ליצ םעניימעג םעד טימ ןרָאוװעגנ טעװעשזַאטָאבַאס ןענייז

 ,עקניל יד ףיוא דלוש יד םעדכָאנ ןפרַאװ ןוא רעטעברַא יד ןופ ףמַאק םעד

 ןוא רעכַאמקוָאלק יד ןופ קיירטסדלַארענעג םעד טימ ןעוועג זיא לַאפ רעד יו

 -לקע .1920 ןיא ?רָאי וינ ןיא סרעירָאפ יד ןופ קיירטס-לַארענעג םעד טימ

 -רָאבייל םוצ סעיציטעּפ ןוא סרעירָאפ יד ןגעג ייצילַאּפ רעד וצ תוריסמ עטפַאה

 רעטעברַא יד ייב "ןרָאטַאטינַא עכעלרעפעג , ןריטרָאּפעד ּוצ טנעמטרצּפעד
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 עקידנעיירש עכעלטע רָאנ ןענייז ,(סקריולק ירעסָארג) ןטפעשעגזזייּפש יד ןיא

 -רךַאפ עריא ןיא עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ טייקנעקנוזעג רעד ןופ ןליּפשייב

 -טימ יד ןופ ןליוו םעד ןנענ טכַאמ ריא ןטלַאהוצפיוא ןכוזרַאפ עטלפייווצ

 זיב רענעלש םענעגנודעג םעד ןופ רעסעמ םעד ןופ ,ןעלטימ עֶּלַא .רעדילג
 ןופ ןריטרָאּפעד וצ ייז ןוא עמרוט ןיא עקניל יד ןפראוו וצ ןעננורעוװשרַאפ/

 -רעריפ יד זיא עינַאּפמַאק-רָארעט רעצנַאנ רעד ןיא .ןעוועג טוג ןענייז ,דנַאל

 יד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טפַאש

 ענעפָא טימ ןוא לָאװ ויטעמ יו ,? ווא .פ .א רעד ןופ ןרענָאיצקַאער עטסגרע

 -ּמַאק ,ןַאמפיוק ,רענזוַאצ ,ןעהָאק ירעה ,ןַאמרעקעב "טוַאקַאנ, יו סריטעקער

 ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעטלַאװרַאפ ,קעדַאלװ טָאה סָאד) .,ןכיילג רעייז ןוא ןַאל

 --- רענייב יד ןקַאנקסױרַא --- ?טוַאקַאנ, לטיט םעד ןבעגעג ,"סטרעווראפ

 ןגעג ןדָאטעמ-רעטסננעג עקיטולב ענייז רַאפ ןַאמרעקעב דלעה-ריטעקער םעד

 ןבָאה עכלעוו ,דעטיײמַאגלַאמַא רעד ןופ רעדילגטימ ,רעטעברַא-רעדיינש יד
 .עדנַאב ןייז ןוא םיא ןופ טַאררַאפ ןקידהּפצוח םעד ןנעג טלעטשעג ךיז

 רעשיטסילַאיצַאפ רעד ןופ דילגטימ רעקיטעט ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ןַאמרעקעב

 (.ךַאפ-רָאפ םעד ןיא טפעשעג-ריטעקער ןיא ןיירַא רע זיא רעטעּפש .,ייטרַאּפ
 רעדיילק-ןעיורפ ,רעירָאפ יד ןנענ טעוועשובעג טָאה עילַאװכ-רָארעט יד

 ,ָאנַאקיש ,קרָאי וינ ןיא רעטעברַא טיה-ןעיורפ ,רעדיינש-רענעמ ,רעטעברַא

 ןיא רעבערג-ןליוק יד ןגענ ,.וו .זַא .א רעטסעשטאר ,ןָאטסָאב ,דנַאלווילק
 ןוא יִאניליא ,ָאייהָא ,עינייוליסנעּפ ןיא ןכייוו ןוא טנגעג-ןליוק ןטרַאה

 רעד טימ ןרָאװעג ןסָאלשענסיױא זיא טאװַאה רעדנַאסקעלַא ואוו ,סעזנעק

  רעטנזיוט ליפ ואוו ,דנַאלגנע וינ ןיא רעטעברַא-ךיש יד ןגעג ;} ןָאינוי רעצנַאג

 טוב יד טזָאלרַאפ ןיילַא ןבָאה רעדָא ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא ןענייז רעטעברַא

  סםרעטנייּפ ןוא סרעטנעּפרַאק ,רעטעברַא-יוב ןגעג ; ןָאינוי סרעקרָאװ וש זוא

 -ליטסקעט יד ןנעג ;טעטש ערעדנַא ןוא טיארטעד ,ןילקורב ,קרָאי וינ ןיא
 ,ךָאנ ןוא קרָאי וינ ןיא רעטעברַאדזייּפש יד ןגעג ,דנַאלגנע וינ ןיא רעטעברַא

 קנער ןטריזינַאגרָא םעד ןופ ןפמַאק יד ןבָאה ץיּפש-נרַאב ןטסכעה םעד
 ןעוועג זיא סָאד ,1927 ןוא 1926 ,1925 ןרָאי יד ןיא טכיירגרעד ?לייפ ןֹוא

 -יילק ,ןליוק יו ,סעידטסודניא ייר ַא ןיא .דָאירעּפ רעשימרוטש ןוא רעטייה ַא
 ףיוא טרירטסנַאמעד לייפ ןוא קנער רעד טָאה ,.ַא .א ליטסקעט ,ךיש ,רעד
 יד ןופ קיטיִלָאּפ רעד וצ טּפַאשרעננעג עפרַאש ןייז םינפוא רעקילדנעצ
 יד סָאװ םַארגָארּפ רעד ןופ טפַאשרעגנעהנָא ןייז ןוא עטמאַָאב עלַאנָאיצַאנ
 ךַאפ-?דָאנ יד ןופ ןפמַאק עלופמור יד .רָאפ ןגָאלש עקניל ןוא ןטסינומָאק
 ןוא סרעירָאפ ,עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא סרעדנוזַאב ,רעטעברַא
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 .גנונעװַאב-רעטעברַא עצנַאג יד טרעדורעגפיוא ןבָאה ,רעטעברַא טוה-ןעיורפ
 טימ עטמאַאב עטכער יד ןופ שטייב רעד רעטנוא טריפעגכרוד ןלַאװ ןיא
 ןטסינומָאק רַאֿפ טמיטשעג רעטעברַא יד ןבָאה ,רענעלש ענעגנודענ ערעייז
 ,סנָאינוי יד ןופ טפַאשרעריפ רעד ןיא עקניל ןוא

 דעטיינוי רעסיורג רעד ןיא .רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ יד ןשיווצ רָאנ טינ
 -רַאפ טָאה סָאװ חכ רעד ןרָאװעג עקניל יד ןענייז ןָאינוי סרעקריָאו ןיימ

 ןטנעמעלע עטסשיטנַאטילימ ןוא עטסכעלטנרָא ,עטסעב יד ךיז םורַא טקינייא

 "!ןָאינוי יד טעװעטַאר , גנוזָאל ריא טימ עיציזָאּפָא עקניל יד .ןָאינוי רעד ןיא
 םעד ךעלנעמ ןוא ןסיורג ַא ןופ עיטַאּפמיס יד ןענואוועג טָאה 1996 ןיא
 ןענעכער עקילס ןייז ןוא סיאול .ל ןַאשזד רעבָא ,רעבערג-ןליוק לייט ןטסערג
 רעד ןיא רעדילגטימ יד ןופ ןליוו רעד יו ןטייקיניילק עכלעזַא טימ טינ ךיז

 ןריגער רעריפ ערענעלק יד ןוא ידענעק ,יערָאמ ּפיליפ ,סיאול ןַאשזד .,ןָאינוי
 רעביא ןוא ןליוו רעייז ןנענ רָאנ ,רעניימ יד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ טינ
 סָאװ ,קיטקַארּפ עטיײרּפשרַאפ-טייװ ַא טעברַאעגסיױוא טָאה סיאול ,ּפעק ערעייז

 ,ןלַאו עכעלצעזעג יװ ןכַאז עכלעזַא ןופ ןישַאמ ןייז ןוא םיא טיירפַאב טָאה

 .ןכיילג סָאד ןוא ןעננומיטשּפָא עבעלטנרָא

 -ןליוק עכייוו יד ןופ קיירטס םעד 1926 ןיא טריפענ ןבָאה עקניל יד

 לָאר עקידנטיידַאב ַא טליּפשענ ןבָאה עקניל יד ,יִאניליא םורד ןיא רעבערג

 ,1927 לירּפַא ,רעבערג-ןליוק יד ןופ קיײרטסילַארענעג ןסיורנ םעד ןיא רעטעּפש
 .ןישַאמ-סיאול רעד ןופ ןרָאװעג ןטַאררַאפ זיא סָאװ קיירטס ַא

 סילָאּפָאנַאידניא ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד טליפעננָא טָאה סיאול ןַאשזד
 ןוא טינרָאנ ןריטסיזקע סָאװ ,םורד ןופ ןלַאקָאל ענעריּפַאּפ טימ 1927 ןיא

 רענייק ,עדנַאב רעטנפָאװַאב רעקרַאטש ַא טימ עמרָאפטַאלּפ יד טלגנירעגמורַא

 רָאפנעמַאזוצ םעד טלדנַאװרַאֿפ טָאה םיאול ,ליומ ַא ןענעפע ןענעק טינ לָאז
 ןַא טריפענכרוד ןטנַאנעטייל ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןוא סרַאפ ַא ןיא

 ןייז טינ ןענעס ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדרילנטימ זַא ,טנעמדנעמַא

 עשירעטעררַאפ יד .ןָאינוי סרעקריָאװ ןיימ דעמיינוי רעד ןופ רעדילנטימ ןייק
 -ןליוק יד טכארכענ טָאה ןבירטעג טָאה ןישַאמ-סיאול יד סָאװ קיטילַאּפ

 ,ןרַאדנייא ןעמונעג טָאה ןָאינוי יד .ןסניוועג ערעייז עֶלַא ןרילרַאפ ןצ רעבערג
 -רעירפ ריא ןופ טעלעקס רעניד ַא רָאנ ןבילברַאפ זיא ןרָאי-סיזירק יד ןיא זיב
 ןזיװַאב סיאול ןַאשזד טָאה .א.ר.נ רעד ןופ ףליה רעד טימ טשרע .סיורנ רעקיד

 .ןָאינוי סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי רעד ןיא רעבערג-ןליוק יד ןגירקוצניירַא רעדיוו
 ןיא גרובסטיּפ ןיא ץנערעפנָאק ַא ןטלַאהענּפָא טָאה לגילפ רעקניל רעד

 ןטנעמעלע עטסשיטנַאטילימ יד ,יִאניליא-םורד ןיא קיירטפ םעד ןופ ףיולרַאפ
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 םזאיזוטנע רעסיורג ַא .ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעד ןיא
 יד ןסײרוצסױרַא ףמַאק םעד רַאפ ץנערעפנָאק רעד ףיוא טשרעהעג טָאה
 -טקירטסיד רעד ןוא סיאול .עקילק רעשירעטערראפ ,רעטּפורָאק רעד ןופ ןָאינוי

 טדנעוװעגנָא ןבָאה ,ןָאטגנירַאפ קנערפ ,יָאניליא ןיא ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ |
 .ןרעוו ןכָארבעג לָאז קיירטס רעד ןעלטימ עלַא

 סיאול טָאה ,טנירקעצ ךיז ןבָאה ןָאטגנירַאפ ןוא סיאול ןעוו ,רעטעּפש
 ,עינַאּפמָאק-ןליוק ידָאביּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ םנופ ווירב ַא טבעלטנפערַאפ
 ןיא ווירב םעד ןופ .,ןָאטגנירַאפ קנערפ וצ ,יִאניליא ןיא עמריפ עטסערג יד

 ןרעטוַאס רעד ייב טלַאהעג ןכעלרעי ַא ףיוא זיא ןָאטגנירַאפ זַא ,ןעוועג רָאלק |
 סנעמעוו ,יִאניליא ןיא רעבערג-ןליוק יד ןפיוקרַאּפ וצ עינַאּפמַאק-ןליוק יָאניליא
 ןצפופ עינַאּפמָאק-ןליוק רעד ןופ ןגָארקעג טָאה ןָאטגנירַאּפ .זיא רע טנעדיזערּפ
 -גנע ןיא געוו ןפיוא ןעוועג טלָאמעד זיא ןָאטננירַאפ .רָאי א רַאלָאד טנזיוט
 דובכ םעד טלייטעגנוצ םיא טָאה ,? ווָא .פ .א רעד ןופ רָאּפנעמַאזוצ רעד ,דנַאל
 ףיוא ןטַאטש עטקינייארַאּפ יד ןופ רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןטערטרַאפ וצ
 ,סערגנָאק ןָאינוי-דיירט ןשיטירב םעד

 ןַאשזד רעבָא .עבמָאב ַא יװ טצַאלּפעג טָאה לַאדנאקס-ןָאטגנירַאפ רעד
 זיא ןָאטגנירַאפ רעוו טסואוועג טייצ עצנַאנ יד ןבָאה ןישַאמ ןייז ןוא סיאול
 עבלעז יד ןריציטקַארּפ ייז ל?ייוו ,ןניושעג ןבָאה ייז .טוט רע סָאװ ןוא
 רַאפ ןָאטגנירַאפ טלעטשעגסיורַא טָאה ביור רעביא גירק ַא טשרע ,ןדָאטעמ
 ,טייקכעלטנפע רעטיירב רעד

 רעד ןיא טכיירנרעד טָאה ?גילפ ןקניל ןופ סולפנייא רעד טייוו יו
 -נָא טזומעג טָאה סיאול ןַאשזד סָאװ ,ןופרעד ןעז ןעמ ןעק ןָאינוי-רעניימ
 ןעמיטש 60,000 ,עקניל יד ןופ טַאדידנַאק םעד ,יפָארב סמיישזד רַאפ ןלייצ
 .טנעריזערּפ ןָאינוי ןופ טמַא םעד רַאפ 1927 ןיא םודנערעפער םעד ןיא
 .טָאה ןעמיטש יד טלייצעג רעבָא ,ןעמיטש טייהרעמ ַא ןגָארקעג טָאה יפָארב
 ,עיציזָאּפָא עקניל יד ןדיימוצסיוא ידכ ,1999 יב רָאפנעמאזוצ םעד טניילענּפָא ךיוא טָאה סיאול .טייהרעמ יד ןעמונעג רע טָאה ,סיאול ןַאשזד

 .עקניל יד ןגעג ןענָארַאב-ןליוק יד טימ טקינייארַאפ ךיז טָאה סיאול
 רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז רעטעברַא עשיטנַאטילימ עכעלטנרָא
 ,עירטסודניא-ןליוק רעד ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז ןוא עטסיל רעצראוש
 ,רעוט לייפ ןוא קנער ליפ טלּפירקרַאפ ןוא ןסָאשעג ןבָאה רענעלש סעסיאול

 -רעטעברַא יד רַאֿפ ףמַאק ןטיירב ַא טלקיװטנַא ךיוא בָאה עקניל יד
 יד ,(ןָאינוי סערַאילַאטס) דוחרעדָארב סרעטנעּפרַאק רעד ןיא ןסערעטניא
 ריפ וצ טנעאנ טלייצעג טָאה סָאװ ןָאינוי עקיטכעמ א טלָאמעד ,דוהרעדָארב
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 -נָא טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא טָאה ,רעדילנטימ טנזיוט טרעדנוה

 טסעוו רעטייוו רעד ןיא רעירפ ,ןעננוננידַאב ןוא רעדילנטימ ןרילרַאפ ןביוהעג

 .ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא םעד ייב ןטַאטש יד ןיא ךיוא םעדכָאנ ןוא (ברעמ)
 ,ןעשיטילָאּפ רעשינַאקילבוּפער ַא ,ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןָאסנישטָאה

 ,סרעטנעּפרַאק יד ,רעבענטעברַא יד ןבענכָאנ ןופ קיטילָאּפ א טריפעג טָאה

 -רַאפ ייז יו ןעזעג ןבָאה ,עיטַארקָאטסירַא-רעטעברַא רעד ןשיוװצ טנכעררַאפ

 .סעיציזָאּפ ערעייז ןריל

 ןָאינוי רעד ןופ רָאּפנעמַאזוצ םעד ףיוא ןָאסנישטָאה טָאה 1996 ןיא

 טָאה ןישַאמ ןייז .,ןטסינומָאק ןסולשוצסיוא עיצולָאזער ַא טריפעגכרוד

 -טסעדנופ .טיָארטעד ןוא קרָאי וינ ןיא סנָאינוי עלַאקָאל ייר ַא ןסָאלשעגסיױוא

 יד ןופ טַאדידנַאק רעד ,ןעזָאר רַאפ ןלייצנָא טזומעגנ ןָאסנישטָאה טָאה ןגעוו

 רַאפ ןעמיטש 10,000 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ דילנטימ ַא ןוא עקניל

 .רעסערג ליפ ןעווענ ןיא ןעמיטש לָאצ יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טנעדיזערּפ

 עצנאג סנָאסנישטָאה ןוא עקניל ןוא ןטסינומָאק יד ןופ ןעגנונלָאפרַאפ יד
 ַא ןוא ןָאינוי רעד ןופ גנוכַאװשּפָא עקידלַאװג ַא טכַארבעג ןבָאה קיטילָאּפ

 .ןענוגנידַאב-טעברַא יד ןופ גנורעגרערַאפ עסיורג

 -יזערּפ סנעמעוו ,ןָאינוי-ןטסינישַאמ רעד ןיא ענַאל יד ןעוועג זיא ךעלנע

 עקניל יד ןופ טָאדידנַאק רעד .טסילַאיצַאפ ַא ןעוועג זיא ,ןָאטסנַאשזד ,טנעד

 18,000 ,עטמאַאב יד ןופ גנולייצ רעד טיול ,ןנָארקעג טָאה טנעדיזערּפ רַאפ

 רענַאקילבוּפער רעד ןָאסנישטָאה ןוא טסילַאיצַאפ רעד ןָאטסנַאשזד .ןעמיטש

 ,ןעננוסילשסיוא ןוא ןעגנונלָאפרַאפ ןופ ןדָאטעמ עבלעז יד טעדנעוועגנָא ןבָאה

 םוצ ,רעטעברַא עטריציפילַאװק-ךיוה ,רעדילגטימ ערעייז טריפרעד ןבָאה עדייב

 .ןעגנוגנידַאב ּפַאש-ןעּפָא ןופ טנורנּפָא

 עטריזיגַאגרָאמוא ןופ טלָאװער 8 ,קיײסַאּפ ןיט טיירטס רעסיורג רעד

 -ןליוק ןוא ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא סקיירטס יד יו רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא ןופ

 קייסַאּפ ןיא קיירטס-ליטסקעט רעסיורג ןוא רעגנַאל רעד ןעוועג זיא רעבערג

 .1927-19926 ןיא

 ערעטצניפ טימ טָאטש-סירבאפ עשיּפיט א זיא ,יזריושזד וינ ,קייסַאּפ

 ַא טריפ סָאװ ננורעקלעפאב-רעטעברַא ןַא ןוא ןסַאנ עקיטעמוא ,רעזייה

 .טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ ןרָאי עטוג יד ןיא וליפַא ןבעל טרעטאמעג-קרַאטש

 רעד ןוא טריזינַאנרַא ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז קיײסַאּפ ןיא רעטעברַא יד

 -יורג ןנעג טערטסיורַא רעסיורג רעטשרע רעייז ןעוועג זיא 1926 ןיא קיירטס
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 -פיוא טָאה ,רָאי ַא ןגיוצעג ךיז טָאה קיירטס רעד .עיצַאטַאולּפפקע רעמַאז

 -ילימ דַארג ןכיוה םעד טימ טנכייצענסיוא ךיז ןוא דנַאל סָאד טרעדורעג

 ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ דנַאטשרעדיװ ןטרַאּפשעננייא ןוא טייקשיטנַאט

 וצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עקיטשרוד-טולב יד ןנעג ןזיווענסיױרַא

 -ָארויב .? ווֶא .פ .א רעד טימ ,ץעזעג ןופ טָארַאּפַא ןצנַאנ םעד טסניד רעייז

 ,בָאנוצ סלַא עיטַארק

 טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טניל קיירטס םעד ןופ גנוטיידַאב עסיורנ יד

 . *מוא ןסַאמ עסיורג ןופ טייקטיירנ-ףמַאק רעד ףיוא רענייצנָא ןַא יו טנידעג

 גנונעקיילּפָא עפראש ַא זיא קייסַאּפ ןיא קיירטס רעד .רעטעברַא עטריזינַאנרָא

 וצ טימאב ךיז טָאה עיטַארקָארויב-ןָאינוי יד סָאוװ עירָאעט רעטְלַא רעד ןופ

 יד ןריזינַאנרַא וצ טייקכעלנעממוא ןוא ןטייקירעווש יד ןנעוו ןטיײרּפשרַאפ

 -ונָאמ א קיײסַאּפ ןיא קיטייצכיילג .רעטעברַא עטריזינַאנרָאמוא ןענָאילימ

 יּפַאק יד טסניד רעקידהּפצוח ןוא טַאררַאפ ןּפמעט ןופ ליּפשייב רעלַאטנעמ

 .עיטַארקָארויב ,? ווָא .ם .א רעד ןופ ןטסילַאט

 .עיצַאזינַאגרָא ןייק טָאהעג טינ ןבָאה קייסַאּפ ןיא רעטעברַא-ליטסקעט יד

 (ןטסינומָאק עגנוי ןופ גיל) גיל טסינוימַאק גנָאי רעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע

 יױזַא ןוא קיײסַאּפ ןיא ןקירבַאפ יד ןיא ןטעברַא וצ ןרָאװעג טקישענ ןענייז

 ןטעברַא ןיירַא ןענייז ייז .ייז ןשיווצ טעברַא-עיצַאזינַאגרָא ןביוהוצנָא םורַא

 יד ןופ עגַאל יד .טָאטש ןיא קירבַאפ עטסערג יד ,לימיינַאטָאב רעד ןיא

 יד ןבָאה םורַא ןטַאנָאמ רַאֹּפ ַא ןיא .טקירדעג רעייז ןעוועג זיא רעטעברַא

 טנזיוט יירד רעבירַא ,קירבַאפ עצנַאנ יד טָאהעג ןטסינומָאק עגנוי עכעלטע

 ַא רַאפ ןעוועג רעטעברַא יד ןענייז ףייר יֹוזַא .טייז רעייז ףיוא ,רעטעברַא

 .ןגנוגנידַאב ערעסעב רַאפ המַאק

 א טריפעגנייא ןטנַאקירבַאפ יד ןבָאה 1928 רעבָאטקָא ןטפניפ םעד

 יד ןופ ןטסנידרַאפ יד טריפרעד טָאה סָאד .טנעצָארּפ ןעצ ןֹופ טינש-ןיוק

 .טעברַא ךָאו רעלופ ַא רַאפ רַאלָאד 19 םורַא ןופ טינשכרוד ַא וצ רעטעברַא

 רַאלָאד 95 ןוא 20 ןשיווצ טנידרַאפ ןבָאה רעטעברַא יד ןופ טנעצָארּפ 28 רָאנ

 .טעברַא ךָאוו רעלופ ַא רַאפ

 1996 רַאונַאי ןיא זיא ןטסינומָאק יד ןופ טפַאשרעריפ רעד רעטנוא
 םעד ןטיירגוצוצ טעטימָאק טנָארפ רעטקינייארַאפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג

 וצ עיצַאנעלעד ַא טסישעג טעטימָאק רעד טָאה רַאונַאי ןטס298 םעד .קיירטס
 רעד ןופ -עדילנטימ יד ןענייז ןגרָאמ ףיוא .ןעגנורעדַאפ טימ ןטנַאקירבַאפ יד
 לַאנניס רעד ןעוועג זיא סָאד .טעברַא רעד ןופ ןרָאװעג טגַאזטנַא עיצַאגעלעד
 .קירבַאפײנַאטַאב רעד ןופ רעטעברַא יד סױרַא ןענייז עטשרע יד .קיירטס ןראפ
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 -ךליפרַאג רעד ןופ רעטעברַא יד ןענַאטשעגוצ ןענייז רעטעּפש געט עכעלטע

 רעטייוצ רעד ףיוא .עינַאּפמָאק-ירעניּפש קייסַאּפ רעד ןופ ןוא קירבַאפ

 16,000 .טריזילַארַאּפ ןעווענ קייסַאּפ םורַא ןוא ןיא ןקירבַאפ עלַא ןענייז ךָאװ

 .קיירטס ןיא ןענַאטשענ ןענייז רעטעברַא

 -םומינימ ,עראטנעמעלע ייר ַא טלעטשענסיױורַא ןבָאה רעקיירטס יד

 ַא טעברַא ןדנוטש קיצרעפ ,גנורעכעה-ןיול טנעצָארּפ-ןעצ ַא יוװ ,ןעגנורעדַָאפ

 -טימ-ןָאינוי ןגעג סעיצַאנימירקסיד ןייק ,ןעגנוגנידַאב עשיראטינַאס ,ךָאװ

 .גנונעקרענָא-ןָאינוי ןוא רעדילג

 עויטַאיציביא ךס 8 סיורט ןזײװ רעקײרטס

 ןופ טייקיטעט ןוא עוויטַאיציניא יד ןפורעגסיורַא ןבָאה ןטסינומָאק יד

 יזריושזד וינ ןיא טנגעג-ליטסקעט רעד .סעילימַאפ ערעייז ןוא רעקיירטס עֶלַא

 קייסַאּפ ןיא יו סעיצַארטסנָאמעד טעקיּפ-ןסַאמ עכלעזַא טניואוועגייב טינ טָאה

 -ַאב וויטקַא ךיז ןבָאה רעקיירטס יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד ,1996 ןיא

 -וצ ןטלַאהעג ןבָאה סעיניל-טעקיּפ יד .סעיצַארטסנָאמעד עֶלַא ןיא טקילייט

 שיטקַאפ ןענייז רעכערבקיירטס ןייק .טייצ עצנַאג יד ןקירבַאפ יד ןסָאלשעג

 .ןעוועג טינ

 יטויּפעד ןוא רעגעלש ײמרַא עסיורג ַא טריזיליבָאמ ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד

 רעדניק ערעייז ןוא רעקיירטס יד .רעשעלרעייפ יד ןוא ייצילַאּפ יד ,ספירעש

 -ניבוד ןוא ןרעװלָאװער ,ןסקיב ,סעבמָאבדזַאנ טימ ןרָאװעג טריקַאטַא ןענייז

 ןגָאלשעצ ןענייז רעטרעדנוה ,ןרָאװענ טריטסערַא ןענייז רעטרעדנוה .סעק

 -ףליה עקידנצנעלג יד ןכערבוצּפָא טעברַאעג רעווש טָאה ייצילַאּפ יד .ןרָאװעג

 ערעייז ןוא רעקיירטס יד טזייּפשענ ןבָאה סָאװ ,ןכיק-ּפוז יד טימ טעברַא

 .סעילימַאפ

 רעד ןוא גיל לַאנָאשייקוידע ןָאינוי-דיירט יד ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 ןופ עינַאּפמַאק עטיירב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןבָאה לנילפ רעקניל רעצנַאג

 -ענ ןענייז רעדיילק ןוא זייּפש ,טלענ .רעקיירטס עשידלעה יד רַאפ עציטש

 -עד ןוא ןעננולמאזרַאפ-ןסַאמ .דנַאל ןופ ןלייט עֶלַא ןיא ןרָאװעג טלמַאז

 רָארעט םעד ןופ ףוס ַא ןרעדָאפ וצ ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןענייז סעיצַארטפנָאמ

 | .קיײסַאּפ ןיא
 סָאװ ףליה יד ןוא רעקיירטס יד ןופ רעיודסיוא ןוא טייקשידלעה יד

 .סיירטס םעד ןעניוועג וצ ןרָאטקַאפ עקיטכעמ ןעוועג ןענייז ,טמָארטשעג טָאה

 ןָאהעמקעמ .עיטארקָארויב .? ווָא .פ .א יד טשימעגניירַא ךיז טָאה ָאד רעבָא
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 קיירטס ןופ טייצ עצנַאנ יד טָאה ןָאינוי סרעקריָאוװ ליטסקעט דעטיינוי רעד ןופ

 ןייז .קיירטס םעד ןטכילש וצ טינ ןטנַאקירבַאפ יד טקיטומרעד טייהרעליטש

 ערעייז ןוא רעקיירטס טנזיוט ןצכעז יד ןברק ַא ןעננערב וצ ןעוועג זיא קיטקַאט

 עקניל ןוא ןטסינומָאק ןֹופ טריפענ קיירטס ַא זַא ןזָאלרעד טינ ןוא סעילימַאפ

 .גיז ַא טימ ןקידנע ךיז לָאז

 -רַאפ םעד טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק יד ןופ קיטילָאּפ יד

 רעד ןיא רעקיירטס יד ןריפוצניירַא ןעוועג זיא ,טעטימָאק טנָארפ ןטקינייא

 ןופ עיניל יד .ןָאינוי סרעקרָאװ ליטסקעט דעטיינוי רעד ךרוד .? ווָא .פ .אי

 ןעװעג ןיא ,.? .ע .י' ,ט רעד ןופ ןוא יײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 ןענייז סע ואוו סעירטסודניא ןיא סנַאינוי עיינ ןריזינַאנרָא ןנעג סיואכרוד

 ןגעמ ,סנָאינוי טנעדנעּפעדניא רעדָא ,? ווָא .פ .א רעד ןופ סנָאינוי ןַארַאפ

 םעד ןפַאשענ ןטסינומָאק יד ןבָאה רעבירעד .רענָאיצקַאער ןייז רעריפ ערעייז

 -ומָאק יד ןֹופ גנוזָאל יד .ןָאינוי ַא טָאטשנָא טעטימָאס טנָארפ ןטקינייארַאפ

 םעד ןגענ רעטעברַא יד ןופ טנָארפ רעטקיניײארַאֿפ ַא :ןעוועג זיא ןטסינ

 .םיטַאבעלַאב יד ןופ טנָארפ ןטקינייארַאפ

 ךיז ןסילשְנָא ןגעװ .ל וָא .פ .א רעד ןצ ךיז ןדנעװ רעריפ"קיירטס

 רעריפ-קיירטס יד ןבָאה קיטילָאּפ רעטסעפ רעד-טָא טימ גנַאלקנייא ןיא

 רעד ןנעוו .? ווֶא .פ .א רעד ןופ ?יסנואק-וויטוקעזקע םוצ ווירב ַא טקישעג
 ווירב רעד .? ווָא .פ .א רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז רעטעכרַא יד ןופ טייקטיירג
 : טנעיילעג ךיז טָאה

 טָאה .7 ווָא .פ .א רעד ןופ ןָאשנעװנָאק עטצעל יד סָאװ טירש רעד,
 -רענע ןַא ןביוהוצנָא לוסנואק-וווטוקעזקע םעד קידנריאורטסוא ,ןעמונעגנָא
 זיא ,דנַאל ןרעביא רעטעברַא-ליטסקעט 'ד ןריוינַאגרָא וצ עינַאּפמַאק עשיג
 מירש םעד ןופ גנונעקרענָא ןוא .טייקיטכיוו ןוא גנוטיידַאב סיורג ןופ
 -סיוא ,סולשַאב םעד טימ גנַאלקנווא ןוא ,לוסנואק-וויטוקעזקע םעד רימ ןפור
 ןשיווצ טייקינויא ןרילבַאטע וצ טכַאמ ןוא שזיטסערּפ ,גנורַאפרעד ןייז ןצונוצ
 עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עקידנריטסיוקע יד
 .נוא יד ןריזינַאגרָא וצ ןוא ןטינש-ןיול יד ןקידנע וצ עינַאּפמַאק ַא ןוא
 .עירטסוד

 ןיא רעטעברַא-ליטסקעט יד ןופ טעטימָאק טנָארפ רעטקינווארַאפ רעד ,
 טירש ןדעי וצ עצימטש עטסקיצרַאה ןוא עטסלופ ןייז טרעכיזרַאפ קויסַאּפ
 ןעוו זַא ,ןרעכיזרַאפ רימ .ןעמענרעטוא טעוװ ליסנואק-וויטוקעזקע רעד סָאװ
 ירעד וצ חכ רעזנוא ןיא ץלַא ןָאט רומ ןלעװ ,ןרעוו טכַאמעג טעוװ טירש ַאזַא
 רעד ןופ ץטכישעג רעד ןיא לָאמנייק .ל וװָא .פ .א רעד טימ טייקיניוא ןכיירג
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 רעד רַאפ ףייר יוזַא ןעוועג טינ ןעגנוגנודַאב יד ןענייז עירטסודניא-ליטסקעט

 .רעמעברַא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 טעוו ליסנואק-וויטוקעזקע רעד זַא ,טסנרע ןוא קיטכוירפיוא ןפָאה רימ,

 טכַאמעג זיא רע ןכלעוו ןיא טסייג ןבלעז םעד ןיא גַאלשרָאּפ םעד ןטכַארטַאב |

 ןָאינוי לַאוד ןייק טינ זיא טעטימָאק טנָארּפ רעטקינייארַאפ רעד .ןרָאװעג

 ןַא ןפַאש וצ קעווצ ןייז רַאפ טינ טָאה טעטימָאק רעד .(ןָאינוי עטלּפָאד ַא)

 עטשרע יד ןייז ןלעוו רימ .ל װָא .פ .א רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא עיצַאזינַאגרָא

 -יירעדעפ ןַאקירעמַא יד סָאוװ גאלשרָאפ ןדעי גנורעטסייגַאב טימ ןסירגַאב וצ

 עכעלגערטרעדמוא יד ןפמעקַאב וצ טייקינייא ןלעטשוצנייא ןכַאמ טעװ ןָאש

 ".רעטעברַא יד ףיוא ןעגנואווצעגפיורַא ןענייז סָאװ ןעגנוגנידַאב

 עקַאטַא רעטיטפיג 8 טימ טרעפטנע .ל װָא .פ .א יד

 ןקיניײארַאֿפ וצ נַאלשרָאפ ןקיטכירפיוא םעד טימ ווירב ַאזַא ,ךיז טכַאד

 ,5 װֶא .פ .א רעד טימ קייסַאּפ ןיא ןקיירטס סָאװ רעטעברַא טנזיוט ןצכעז יד

 רעבָא .םעד ןָא ןּפַאכנָא ךיז טפרַאדַאב טָאה .? ווָא .פ .א יד סָאװ טירש ַא זיא

 ןיא ןעגנוציז ענייז ןטלַאהענּפָא טלָאמעד טָאה סָאװ ,ליסנואק-וויטוקעזקע רעד

 יד ףיוא עקַאטַא רעקיטכערטרעדינ ַא טימ ןעמוקענסיױרַא זיא ,יטעניסניס

 ןטקעריד םעד טָאהעג טָאה סָאװ עקַאטַא ןַא ,רעריפ ערעייז ןוא רעקיירטס

 קיירטס םעד ןטכילש טינ ןלָאז ייז ןטנַאקירבַאפ יד ןסולפנייאַאב וצ קעווצ

 ףיוא טָאברַאפ רעגנערטש א ןעוועג ךיוא זיא רעפטנע רעד .ןטסינומָאק טימ

 רעקיירטס עקיטומ יד ןפלעה טינ ןלָאז ייז ,5 ווָא .פ .א רעד ןופ רעדילגטימ עלַא

 ,קייסַאּפ ןיא

 : עקַאטַא רעד ןופ ןנוצסיוא רַאּפ ַא

 -ומָאק טנָארפ רעטקינייארַאפ רענעפורעג-יוזַא רעד זַא ,ןקעלּפטנַא ןטקַאּפ ,

 טינ טָאה ,קויסַאּפ ןיא קיירטס םעד טרופ ןוא טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,טעט

 ןופ רעריפ יד .רָאבייל וװָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד טימ תוכייש ןייק

 -סינומָאק רעד טימ ןדנוברַאפ טנענימָארּפ ןשטנעמ ןענייז טעטימָאק םעד

 ,לכש ןפיוא ךיז טגייל סע .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא גנוגעווַאב רעשיט
 ייז ןענייז ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז בילוצ זַא

 .םזינומָאק םעד ןפלעה ןיא טריסערעטניארַאפ

 ףרַאד גנוגעווַאב-רעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןופ טּפַאשרעדילגטימ יד ,

 -ונַאגרָא-לַאוד ַא ןפלעה וצ ןרעוו טצונַאב טעוו סָאװ ,טלעג ןרעייטשייב טינ

 -רַאפ יד ןכוז סָאװ רעריפ עשיטסינומָאק יד טלַאהעג ןלָאצ וצ רעדָא ,עיצַאז - .
 רעשיטסינומָאק ַא ןופ גנולעטשפיוא יד ןוא .? ווָא .פ .א רעד ןופ גנוטכינ

 | ",ץָאלּפ ריא ףיוא ץעיצָאזינַאגרָא
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 ,רעטעברַא טנזיוט ןצכעז ןופ קיירטס םעד ףיוא לַאפנָא רעקיטפינ רעד

 -ענ ןופ רעטסומ ַא זיא ,ןטַאנָאמ עננַאל ףמַאק ןיא ןענַאטשענ ןענייז סָאװ

 -רַאפ דעד זַא ,טינ ןענעקייל ןטַארקָארויב ,? וװָא .פ .א יד .טייקנעקנוז

 -ליטסקעט עטריזינַאנרָאמוא יד טריזינַאנרָא טָאה טעטימָאק רעטקינייא

 יד סָאװ .ןעגנוננידַאב ערעסעכ רַאפ קיירטס ַא ןיא ייז טריפ ןוא רעטעברַא

 ןבָאה ןטסינומָאק סָאװ ,זיא ןנָארטראפ טינ ןענעק ןטַארקָארויב .ל ווָא .פ .א

 .ןָאט טנעקעג טינ ןוא טלָאװעג טינ ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןָאטוצפיוא ןזיוװַאב

 ןיא רעטמע עכיוה ערעייז ןצונסיוא ןנעמ ןָאסנישטָאה ןוא סיאול .ל ןַאשזד

 זיא סָאד .ײטרַאּפ רעשינַאקילבוּפער רעד ןפלעה וצ גנונעװַאב-רעטעברַא רעד

 רעבָא .רעטעברַא עטריזינַאנרָא ןופ רעריפ א רַאפ עבַאנפיוא עקיסַאּפ ַא

 ןרעוו טביולרעד טינ ןרָאט קיירטס ןשיטנַאטילימ ַא ןופ ץיּפש ןיא ןטסינומָאק

 סָאד לייוו ,ןסניוועג טימ ןקירבַאפ יד ןיא קירוצ רעטעברַא יד ןריפוצניירַא

 | ,םזינומָאק םעד ןפלעה טעוו
 זיא רעריפרַאפ רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמַא יד ןופ קיגָאל יד

 ןיא סָאװ ץלַא וצ חאנש רעקיטפיג ,עדנילב רעייז ,ןטלַאהעגסיױא ןוא רָאלק

 -עג טָאה ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןיא קיניזטסואווַאבנסַאלק ןוא שיטנַאטילימ

 טָאברַאפ רעייז ,סָאמ יד ןּפַאכוצרעביא סלָאװ ויטעמ ןוא סנירג יד טכַארב

 -וּפַאק רעצנַאג רעד ןעוו טייצ רעד ןיא קייסַאּפ ןיא רעקיירטס יד ןציטש וצ

 םערוטש ַא ןפורעגסיױרַא טָאה ,ןטנַאקירבַאפ יד טציטש סָאלק רעשיטסילַאט

 -ניא עכעלטנרָא ,עויסערגָארּפ יד ןוא רעטעברַא יד ןשיוװצ טסעטָארּפ ןופ

 -יירטס טימ ןָאט וצ ןבָאה וצ גנוגַאזטנַא עשירָאנעטַאק רעייז .ןלַאוטקעלעט

 ַא טזָאלעגרעביא טָאה ,.? ווֶא .פ .א רעד ןיא ןסילשנָא ךיז ןליוו סָאװ רעק

 .ם .א יד ןופ רעדילנטימ עויטַאװרעסנָאק יד ןשיוװצ וליפַא ךורעג ןרעווש

 לַאפנָא םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה רעדיװ ןטנַאקירבַאפ יד .,סנָאינוי ,? ווא
 ןעמוקעגסױורַא ןענייז ייז .דיירפ סיורג טימ ליסנואק-וויטוקעזקע םעד ןופ
 ןטנַאקירבַאפ ,טכערעג ייז טיג ,? ווָא .פ .א יד ןליפַא זַא ,ןעגנורעלקרעד טימ

 -ומָאק ןופ טריפעג ןרעוו סָאװ סקיירטס ןטכילש טינ ןרָאט ןוא טינ ןענעס
 -יטסניא עריא ,גנוריגער עשינַאקירעמַא יד ןבָארנוצרעטנוא ןכוז סָאװ ,ןטסינ

 | ,5 ווא .פ .א יד ןוליפַא ןוא סעיצוט |
 טָאה ןטייז עלַא ןופ ןנָארטעג ךיז טָאה סָאװ טסעטָארּפ רעסיורג רעד

 ףיוא טָאקיִאב ןשירָאנעטַאק ריא ןבענוצפיוא ,? ווא .פ .א יד ןעגנואווצעג
 : סולשַאב םעיינ א ןעמונעגנָא טָאה ליסנואק-וויטוקעזקע רעד ,רעקיירטס יד
 טעוװ ,טסינומָאק ַא טלָאמעד ןוא קיירטס ןופ רעריפ ,דרָאבסייװ טרעבלַא ביוא
 לָאז סרעקריָאװ ?יטסקעט דעטיינוי יד זַא ןעז ,? ווָא ,פ .א יד טעוו ,ןרינגיזער
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 ןוא רעקיירטס יד רעטרַאשט ַא ןבענסױרַא ןוא טייקילעפעג עסיורנ יד ןָאט
 ,טפַאשרעריפ-קיירטס יד ןעמענרעביא

 ןעמונעגניײרט רעסײרטס ; סולשַאב ןרעדנע זומ .ל וָט .פ .א

 ןריזינַאגרָא וצ גנַאלרַאפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק יד
 זיא סע רעכלעוו ןיא ןוא עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא ןָאינוי עיינ ַא

 בילוצ ןבָאה ,ןָאינוי .? ווָא ,פ .א ןַא טריטסיזקע סע ואוו עירטסודניא רעדנַא

 קרַאטש ןבָאה ייז שטָאכ ,ןעננוגנידַאב יד זעמונעגנָא טייקינייא-רעטעברַא רעד
 טָאה דרָאבסייו .גַאלשרָאפ םעד ןופ טייקיטכירפיוא רעד ןיא טלפייווצעג
 עקניל ןוא ןטסינומָאק ערעדנַא .טפַאשרעריפ-קיירטס רעד ןֹופ טרינניזער
 .רעצעלּפ ערעייז ףיוא ןבילבענ ןענייז

 ןעלדנַאהראפ ןליוו ייז זַא טרעדליּפעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ יד

 טרעדנעעג ךיילנ ןבָאה ,ןָאינוי ,? ווָא .פ .א רעלעבַאטקעּפסער ַא טימ רָאנ
 רַאפ .ןעלדנַאהרַאפ וצ סָאװ טינ ןבָאה ייז זַא טרעלקרעד ןוא טנָארפ םעד

 -נֶא ייצילָאּפ יד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .קיירטס סיוא ןיוש ןזיא ייז

 -סערַא ןענייז רעקיירטס 21 .רעקיירטס יד ןנענ עוויסנעפָא עיינ ַא ןביוהעג
 ךיז ןעגנואווצעג ייז טָאה ןעמ .עמרוט ןיא ןרָאװענ טקינייּפעג ןוא טריט
 ייז .רעכערב-קיירטס ַא ןופ זיוה םעד ןבעל סיירפיוא-עבמָאב ַא ןיא ןייז הדומ
 טלייטרוארַאפ רעטעּפש ןוא ליעב רעכיוה ַא רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג ןזענייז

 .עמרוט וצ ןרָאװעג
 ךָאנ .קיירטס םעד ןכערב וצ ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןעלטימ עלַא יד

 יד ןופ לייט ַא ןבעגעגכָאנ עינַאּפמָאק-לימ ינַאטָאב יד טָאה ןכָאװ עכעלטע

 טריזינַאנרָא ןייז וצ טכער סָאד ןענואווענ זבָאה רעטעברַא יד .ןעגנורעדַאפ
 ןסָאלשעג ןענייז ןכַאמּפָא עכעלנע .סעיצַאנימירקסיד ןופ ןדייל טינ ןוא

 טרעיודעג טָאה סָאװ קיירטס רעד .סעינַאּפמָאק עקירעביא יד טימ ןרָאװעג

 רעטעברַא יד עכלעוו וצ ןטַאטלוזער יד טכַארבעג טינ טָאה ,טייצ רָאי ַא

 טינ ךיוא רעטעברַא יד ןבָאה לַאפכרוד ןייק .טקיטכערַאב ןעוועג ןענייז

 -סיורַא םינ רעבָא טָאה ןָאינוי סרעקריָאװ ל?ליטסקעט דעטיינוי יד .,ןטילעג

 יד ןשיוװצ טעברַאזעיצַאזינַאגרָא טימ ןיינוצנָא ננוגיונ עטסעדנימ יד ןזיוועג

 עטסעדנימ יד ןזיועגסױרַא טינ ךיוא טָאה יז .קיײסַאּפ ןיא רעטעברַא-?יטסקעט

 -סיוא .רעטעברַא יד ןופ ןענואוועג ןעגנוגנידַאב יד ןטיהוצּפָא טײקמַאזכַאו

 ַאזַא ןיא ןענואוועג ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ?סיב סָאד זַא ,ךיז טָאה טזָאלעג

 ןיא רעטיינוי יד ,ןרָאװעג ןעמונעגוצ ייז ןופ רעטעּפש זיא ,קיירטס ןגנַאל
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 -מוא ןעוו ,1984 רעבמעטּפעס זיב קיײסַאּפ ןיא ןרָאװענ טשיװענּפָא שיטקַאפ

 עכעלקערש ַא ןוא שינענָאי עכעלשטנעממוא יד ,ןעננוננידַאב עכעלנערטרעד

 ַא ןרעלקרעד וצ רעריפ-דעטיינוי יד ןעננואווצענ טָאה גנודָאלנָא-טעברַא

 יד .רעטעברַא יד ןופ גנורעדָאפ יד ןעוועגנ זיא קרַאטש ױזַא  ,קיירטס

 טלָאמעד טשרע .ןניילּפָא טנעקענ טינ רעמ קיירטס םעד ןבָאה רעריפ-דעטיינוי

 ,קייסַאּפ ןיא טעברַא-עיצַאזינַאנרַא ןעמענרעטנוא טזומעג דעטיינוי יד טָאה

 ונוזָאל רעייז זַא ,קיײסַאּפ ןיא טרירטסנַאמעד ןבָאה ןטסינומָאק יד

 עקניל ןוא ןטסינומָאק יד ,עזַארפ עטסוּפ ןייק טינ זיא "ןסַאמ יד ןיא ןביולג,

 טײקשיטנַאטילימ ,טייקיליוורעפָא רעייז ןזיוועג ףמַאק ןופ רעייפ ןיא ןבָאה

 -ךיש ןוא -יוב ,עירטסודניא-ןליוק ,ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא ,טײקנסָאלשטנַא ןוא

 ןענייז סָאװ רעטעברַא טימ טנגענַאב ךיז ןטסינומָאק ןבָאה עירטסודניא

 .גנורַאפרעד-קיירטס דַארג ןכיוה ַא טנָאמרַאפ ןבָאה ןוא טריזינַאגרָא ןעוועג

 -רעד ןָא ,רעטעברַא עטריזינַאנרָאמוא ןופ ףמַאק ַא ןעוועג ןיא קייסַאּפ ןיא

 .סעיצידַארט-קיירטס ןָא ןוא גנורַאפ

 ןסיורנ א ךָאנ טריפעג עקניל ןוא ןטסינומָאק ןבָאה רעטעּפש רָאי ייווצ

 יד .סטעזושטַאסַאמ ,רעוויר-לָאפ ןוא דרָאפדעב-וינ ןיא ,קיירטס-?יטסקעט
 -ןיול רעקיטנעצָארּפ-עצ א ןעוועג זיא קיירטס ןופ ךַאזרוא ערַאבלטיממוא
 -לוטסקעט ַא ,דרָאפדעבדוינ ןיא טרעלקרעד ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד סָאװ ,םינש
 -רַא יד ןענייז רעטעּפש נעט ןביז .רעטעברַא טנזיוט 28 םורַא טימ טָאטש
  ,קיירטס ןיא סױרַא רעטעב

 רעוװירילָאֿפ ןוא דרָאפדעב ןיב ןיא טיירטס רעד

 ןָאשיירעדעפ יד --- סעיצַאזינַאגרָא ייווצ ןעוועג ןענייז דרָאפדעב-ינ ןיא
 רעטעברַא עטריציפילַאװק יד ןופ ןָאינוי עטכער ַא ,סויטיײרעּפָא ליטסקעט ווָא
 -רֶא ןוא טריפענ ,טעטימָאק-לימ ליטסקעט רעד ןוא ,עירטסודניא רעד ןיא
 -טנָארפ רעטקינייארַאפ רעד יו רענייטש ןבלעז ןפיוא עקניל ןופ טריזינַאנ
 עיינ ןופ רענגעג ץלא ךָאנ ןענייז ןטסינומָאק יד .קיײסַאּפ ןיא טעטימַאק
 ,סנָאינוי

 עלַא ןעמונעגניירַא טָאה סָאװ ,טעטימָאק (קירבַאפ) לימ ליטסקעט רעד
 יד ןנָארקעג טָאה ,עיצַאקיפילַאװק ןוא ְךַאפ ןופ דיישרעטנוא ןָא ,רעטעברַא
 טריפעננייא טָאה טעטימָאק רעד .עיצַאוטיס-קיירטס רעד ןיא טנַאהרעביױא
 ןיא עויטַאיציניאןסַאמ ןוא עיטַארקַאמעד ?ייפ ןוא קנער עטסטיירב יד
 קיירטפ רעד ןוא ןענַאטשעגוצ ןענייז רעוויר-לָאפ ןיא רעטעברַא יד .קיירטס
 .דנַאטשוצ ןטוג ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה
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 עשיזעגוטרָאּפ טנזיוט יירד םורַא טקיטפעשַאב ןענייז דרָאֿפדעֿבדוינ ןיא

 טינ ןעק ןעמ זַא ןדערוצנייא טכוזעג ןבָאה רעריפ ,? ווא .פ .א יד ,רעטעברַא

 יד ,טרעקרַאפ זַא ,ןזיוועג טָאה קיירטפ רעד ,רעזענוטרַאּפ יד ןריזינַאנרָא

 -ַאב ןענייז ןעיורפ ךס ַא -- סנירעטענרַא ןוא רעטעברַא עשיזעגוטרָאּפ

 ןוא רעקיירטס עטנכייצעגסינא ןעוועג ןענייז --- ןקירבַאפ יד ןיא טקיטפעש

 -טכירע. יד ןופ ןוא ייצילָאּפ רעד ןופ טעטילַאטורב יד ,רעפמעק ענעסָאלשטנַא

 .רעקיירטס יד ןופ טומ םעד טכַאװשענּפָא טינ טָאה רעזייה

 עבלעו יד טלָאהרעדי ךיז טָאה רעווירילָאפ ןוא דרָאפדעבדוינ ןיא

 ןיא ןייוא זיא סוויטיײרעּפָא ווִא ןָאשיירעדעפ יד .קייסַאּפ ןיא יו עטכישעג

 טָאטשנא טנעצָארּפ 8 ןופ טינש-ןיול ַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא .? ווָא .פ .א רעד

 .סיירטס םעד ןפורעגקירוצ ןבָאה ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןופ טנעצָארּפ ןעצ יד

 .עיצַאזילַארָאמעד ַא טכַארבעגניירַא ןוא רעקיירטס יד טכַאװשענּפָא טָאה סָאד

 ענעגייא ןייק ,רעשירעצעה עסערּפ יד ןוא רעלַאטורב ןרָאװעג זיא ייצילָאּפ יד

 ףמַאק רעד זיא ,ןריזינַאגרָא טלָאװעג טינ טעטימָאק-לימ רעד טָאה ןָאינוי

 .רעטעברַא יד רַאֿפ טסולרַאפ ַא טימ ,ןענורעצ

 גנודנירג יד טגניווצ גנוסילשסיואןסַאמ ןוא טַאררַאּפ רענעּפָ
 סגָאיוװי עייג ןופ

 זַא ,ןרָאװעג קיטנעקס זיא 1928--1999 ןופ ןפמַאק עשימרוטש יד ךָאנ

 -ייקוידע ןָאינוי-דיירט יד ןוא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד רעכלעוו ייב עיניל יד

 ,טייקכעלקריוו רעד וצ טסַאּפענוצ טינ רעמ זיא ,ןטלַאהעג ךיז ןבָאה גיל לַאנָאש

 .עיניל רעד ןיא גנורעדנע ןַא ןרעדָאפ ףמַאקנסַאלק ןופ ןעגנוגנידַאב עיינ יד

 -ָארויב .? וװָא .פ .א יד זַא ,ןרָאװעגנ טלעטשענטסעפ זיא טייז ןייא ןופ

 סנָאינוי יד ןבָארגרעטנוא קידנעטשלופ ןופ ּפֶא טינ ךיז טלעטש עיטַארס

 ױזַא טקנוּפ ןיא ,טייז רעטייוצ רעד ןופ .טכַאס ריא ןטלַאהוצפיוא יבַא

 טינ טעוװ עיטַארקָארויב ,? ווא .פ .א יד זַא ,ןרָאװענ טלעטשענטסעפ רָאלק

 עטריזינַאגרָאמוא ןעגָאילימ יד ןריזינַאגרָא וצ טירש ןייא ןייק ןעמענרעטנוא

 .סעירטסודניא עקידנריּפנָא ןוא עקיטכיוו רעייז ןיא

 ןטָארטענסױרַא ןענייז ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא רעטעברַא רעטנזיוט רעטרעדנוה

 ןוא טמיטשעג ןבָאה רעטנזיוט רעקילדנעצ ?יפ .רעריפ עשירעטעררַאפ יד ןגעג

 טפַאשרעריפ רעד ןיא עקניל ןוא ןטסינומָאק ןלַאװ עכעלצעזענ ןיא טלייוועד

 -נָא ןבָאה רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ עטריזינַאנרָא טייהרעמ יד .סנָאינוי יד ןופ

 ןבָאה עקניל ןוא ןטסינומָאק יד סָאװ קיטקַאט יד ןוא קיטילָאּפ יד ןעמונעג
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 יד רעבָא .עגַאל רעייז ןרעסעברַאפ ןעק סָאװ עקיצנייא יד יוװ ןגָאלשעגרַאֿפ

 רעייז ןוא גנַאלרַאפ רעייז ,עמיטש רעייז זַא ,ןענופענסיוא ןבָאה רעטעברא

 עכיוה יד וצ רָאנ ןעגנַאלַאב סנָאינוי יד .לָאר עטסעדנימ יד טינ ןליּפש ןליוו

 .ןעיײרּפַאב טינ ךיז ןענעק רעטעברַא יד עכלעוו ןופ ,עטמאַאב
 עטימָאק ןָאשקע טניאשזד רעד ןופ ןעגנוטערטסױרַא עקידנכַאמ-עכָאּפע יד

 רעקילדנעצ ?יפ עכלעוו ןיא ןעננוטערטסיורַא ,רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ יד ייב

 ,ןעמונעג לייטנָא ןבָאה ןערטנעצ עלעירטסודניא עלַא ןיא רעטעברַא רעטנזיוט

 -קוָאלק ,סרעירָאפ ,רעבערג-ןליוק יד ןופ ןפמַאק עקיליוורעפָא ,עשידלעה יד

 -נעּפרַאק ,רעדיינש-רענעמ עטלּפירקרַאפ ןוא עטקיזמעצ יד ,רעכַאמסערד ןוא

 רעטעברַא-ךיש ,רעקעב ,רעטעברַאיזייּפש ,רעדיינש-רענעמ ,סרעטנייּפ ,סרעט

 -רַאפ ןענייז ןוא רעּפעש ערעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ רעטנזיוט יד ,ערעדנַא ןוא

 עכעלסעגרַאפמוא ןוא ענעטלעז עצנַאנ יד ,ןכַאפ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירט

 עטּפורָאק ןביירטרַאפ וצ רעטעברַא רעטנזיוט ?יפוזַא ןופ טייקיליוורעפָא

 יו ננַאל ױזַא .ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןייק טכַארבעג טינ ןבָאה עטמאַאב

 עלַאנָאיצַאנ יד ייב טניל ,ןָאינוי רעד ןופ ?לּפמעטש רעד ,רעטרַאשט רעד
 יד ןלעוו ,,? ווֶא .פ .א רעד ןופ ?יסנואק-וויטוקעזקע םעד ייב ןוא עטמאַָאב

 -רעטנוא ןטלַאה ייז ןוא סנָאינוי יד רעביא ןקיטלעוועג ןביילברַאפ ןטַארקָארויב

 .רעבעגטעברַא יד ןופ ןטיטעּפַא יד וצ קינעט

 -רעטניא רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא עדער ןייז ןיא ,ןירג םַאיליוװ = |

 ,1998 ןיא ,ןָאטסָאב ןיא ןָאינוי סרעקריָאו טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענ

 -ןָאינוי רעכיוה רעד ןופ רענעלּפ-טלַאװג יד טלקיװטנַא ןפָא-טעקַאנ טָאה

 : סעיציזָאּפ עריא ןוא ןייזליואוו ריא ,טכַאמ ריא ןטלַאהוצפיוא עיטַארקָארויב

 טעוו ,לַאקָאל ַא ןיא טפַאשרעריפ ןעניוועג ןלעוו ןטסינומָאק יד ביוא,

 ןיא טפַאשרעריפ ןעניוועג ייז ןלעוו .ןפרַאװסיורַא ייז דראָאב טניַָאשזד יד

 -סיורַא ייז דראָאב ווימוקעזקע לַאנָאשענרעטניא יד טעוו ,דראָאב טניַָאשזד ַא

 ביוא ,('רעטרַאשט םעד ןעמענוצ' קורדסיוא םעד טצונַאב טָאה ןירג) .ןפרַאװ

 טעוו ,ןָאונוי לַאנָאשענרעטנוא ןַא ןופ טפַאשרעריפ יד ןעניוועג ןלעװ ייז
 ויב רעטרַאשט םעד ןעמענוצ .ל וװָא .פ .א רעד ןופ ליסנואק וויטוקעזקע רעד
 "לַאנָאשענרעטניא רעד

 ןטלַאהוצנָא רעטייוו ךעלנעממוא טכַאמעג טָאה עיניל עשירָאטַאטקיד אזַא
 -מוא עֶלַא רעטנוא סנָאינוי עיינ ןדנירג וצ ןדיימוצסיוא קיטילָאּפ עטלַא יד
 ןעניוװעג וצ ןפָאה טינ ךָאד ןענעק עקניל יד ןוא ןטסינומָאק יד .ןדנעטש
 -ןָאינוי ןופ טײטשַאב סָאװ ,,ל ווֶא .פ .א רעד ןופ ליסנואק וויטוקעזקע םעד
 רעדילנטימ יד ןופ תוחמ יד ןעניוועג וצ עבַאגפיוא עצנַאג יד .ןטנעדיזערּפ
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 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סנָאינוי יד ןיא עיניל ףמַאקנסַאלק ַא רַאֿפ

 .סנָאינוי יד ןיא ןעננוסילשסיוא-ןסַאמ יד בילוצ טייקכעלנעממוא רעשיטקַאפ

 ןיא ןוא עירטסודניא-ןליוק רעד ןיא טריטסיזקע טָאה ענַאל עבלעז יד

 רעביא סיפ יד טימ ןטָארטעג טָאה סיאול ןַאשזד .עירטסודניא-ליטססעט רעד

 -סיוא ןענייז ןָאינוי רעד ןופ רעדילגטימ רעטנזיוט ליפ ,ןלַאקָאל רעקילדנעצ יד

 רעד ףיוא טלעטשעג ייז ןבָאה סעינַאּפמָאק-ןליוק יד .ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ןיא ןָאינוי יד .עירטסודניא רעד ןופ ןביירטרַאפ וצ ייז ,טסיל רעצרַאוװש

 .רעדלעפ-ןליוק עכייוו יד ןיא ןרָאװעג טשיװענּפָא שיטקַאפ

 עטריזיוטגרַאמוא ןופ עייַאזינַאגרַט יד ןוט ןטארקָארויב ירד ןגעג ףמַאק

 עיסעצנָאק טימ ןרָאװענ טײלנַאב זיא עקניל יד ןגענ רָארעט-ןסַאמ רעד

 ,עגנַאל ןיא טפמעקענסיוא ןעגנוכיירגרעד .םיטַאבעלַאב יד וצ עיסעצנָאק ךָאנ

 טימ ןטַארקָארויב-ןָאינוי יד ןופ ןרָאװענ טשיװענּפָא ןענייז ,ןפמַאק ערעווש

 (* רעדעפ רעד ןופ רימש ןייא

 ירד ןריוינַאגרַא ןצ ךיז ןגטסו8 סָאד טא ןעגנגוסילשסיוא ןסַאמ יד

 -1991 ןיא טריטסיזקע טינ טָאה סָאװ ענַאל ַא ןפַאשעג טָאה עטריזיגַאגרטמוא

 רעד ןיא ןינעל טימ גנוגעווַאב עשיטסינומָאק עכעלטלעוולַא יד ןעוו ,2
 םעד טיול ,סנָאינוי עיינ ןריזינַאנרָא ןגענ ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא ץיּפש

 ."ןרענָאיצולַאװער ענייר ןופ סנָאינוי , ,ןינעל ןופ קורדסיוא

 יד .עיצַאטנעירָא עטרעדנעעג ַא טרעדָאפעג טָאה ענַאל עטרעדנעעג יד

 יטימ ןופ טסולרַאפ רעסיורג ַא --- עזַאב .? ווָא .פ .א רעד ןופ גנורעלעמשרַאפ

 -מוא יד ןעמענוצניירא טפַאשרעננעג עטרַאּפשעננייא ריא ןוא --- רעדילג

 יד ןריזינַאגרָא ןופ םעלבָארּפ יד טלעטשענ טָאה רעטעברַא עטריזינַאגרָא

 טינ ךיז טָאה ָאד .טייספראש רעצנַאג ריא ןיא עטריזיגַאגרָאמוא ןעגָאילימ

 -עג ךיז טָאה ָאד ,(סנָאינוי עשירעננעג) סגָאיווי לַאוד ןפַאש ןיא טלדנַאהעג
 'עצ ןעגיײז סגָאיוי .ל חָא .פ .א יד ואוו ןטרָאד סנָאינוי ןפַאש ןיא טלדנַאה
 קנער רעטנזיוט ואוו ןטרָאד ןוא ,ןליוק ןוא ליטסקעט ןיא יוװ ,ורָאטעג וסָאש
 ,ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא יוװ ,ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא ןענייז רעדילנטימ לייפ ןוא

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנוציז עטרעסערגרַאפ יד סָאװ עיצולָאזער ַא

 טָאה ,1928 ראורבעפ ןיא ןעמונעגנָא טָאה ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 רעד ןיא ,ל ווָא .פ .א רעד ןופ עזַאב רעלעירטסודניא רעד ןגעוו רעיונעג (*

 .סיטקָארּפ ןוא טירָאװט ,.ל װָׂא .פ .א : לטיּפַאק ןוא עלעבַאט רעשיטסיטַאטס
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 -עג א ןעוועג טלָאװ סע, :טנָאז עיצולָאזער יד .גנורעדנע יד ןעזעגסיוארָאפ
 ןוא סנָאינוי עטְלַא יד ןופ (טָאנּפָא ןַא) שיטעפ ַא ןכַאמ וצ תועט רעכעלרעֿפ
 ",ןטרָאד רָאנ טייקיטעט רעזנוא ןעקנערשַאב וצ ןדנעטשמוא עֶלַא רעטנוא
 -ַאיציניא יד ןעמענ ןטסינומָאק יד ןפרַאד עגַאל רענעפַאשעגדײינ רעד בילוצ
 .טיױג ַא ןַארַאפ זיא ייז ןיא ואוו ןטרָאד סנָאינוי עייג ןריזינַאגרָא וצ עוויט
 ,טייקידנעװ

 עטלא יד ןיא טעברַא ןבעגפיוא טגיימעג טינ טָאה סגָאינני עג

 ןופ יַאמ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןופ גנוציז עטרעסערגרַאפ יד
 ןריזינַאגרָא וצ טייקידנעווטיונ יד ןכַארטשעגרעטנוא רעפרַאש טָאה ראי ןבלעז
 ןופ גנַארד םעד טנכייצרַאפ טָאה עיצולָאזער יד .סגָאינוי עשיטנַאטילימ עיינ
 יד טרעדָאפעגפיוא טָאה ןוא עיצַאזינַאנרָא וצ רעטעברַא עטריזינַאגרָאמוא יד
 םעד טא וצ טפַאשרעריפ ןוא קורדסיוא ןטערקנָאק ַא ןבעג וצ ןטסינומָאק
 : טרעלקרעד טָאה עיצולָאזער יד .גנַארד

 -ער קידנעייז ,רעדילגמימ רעמ ץלַא קידנרילרַאפ ,סנָאונוי-דיורט יד .- ,
 -ַארטלוא ןופ טרינימָאד עיטַארקָאטסירַא-רָאבייל רעד וצ ךעלכַאזטמפווה טריצוד
 סָאװ ןרעוו ,ןעירטסודניא-טנורג יד ןופ ןבורטרַאפ ןוא רעריפ ערענָאיצקַאער
 ןוא רעטעברַא יד ןופ טנעה יד ןיא רעוװעג רערעקיצניװ ַא ץלַא רעטייוו
 .רעטעברַא יד ןגעג םיטַאבעלַאב יד ןופ טנעמורטסנוא ןַא רעמ ץלַא

 ,עזַאב-ןסַאמ ערעטיירב ליפ ַא טַאהעג ןבָאה טגָאינוו עטלַא יד-טָא ןעוו
 ןיא ,רעטעברַא וד ןופ ףמַאק םנופ ןענַאגרָא-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז יז ןעוו
 -קרעמפיוא-טפיוה רוא לָאז ייטרַאּפ רעזנוא זַא ,גנולעטש וד קיטכיר ןעוועג
 .סנָאינוי עקיוָאד יד ךרוד ןוא ןיא טעברַא רעד הףיוא ןרירטנעצנָאק טיײקמַאז
 רַאפ זַא ,רָאלק זיא . . . ,רעלעמש טרעװ עזַאב רעייז יװ יוזַא רעבָא . - .
 םייקיטעט-טּפיוה ריא ןרירטנעצנָאק וצ קיטיונ טציא זיא וימרַאּפ רעזנוא
 ".סנָאינוי שיינ ןסַאמ עטריזינַאגרָא-טינ יד ןשיוװצ ןעיוב וצ טעברַא רעד ףיוא

 -טימ-ייטרַאּפ יד טנרָאװעג עיצולָאזער יד טָאה םייצ רעבלעז רעד ןיא
 עטלַא יד ןיא טעברַא יד ןקיסעלכַאנרַאֿפ וצ ץנעדנעט רעד ןגעג רעדילג
 ףרַאד סגָאינוי .ל ווֶא .פ .א יד ןיא טעברַא ןופ עיניל ערָאלק ַא .סנָאינוי
 ,5 ווא ,פ .א יד ןזָאלרַאפ וצ ץנעדנעט עדעי ןעמַאצ וצ ןרעוו טעברַאעגסיוא
 ןופ טנעה יד ןיא טגיל טפַאשרעריפ יד לייו ,רַאפרעד זיולב סנָאינוי
 .ןרענָאיצקַאער

 ןוא סנטייצַאב ןרָאװעג טשרעהַאב טינ ץנעדנעט יד ןיא ןרעױדַאב םוצ
 טייקיטעט רעייז ןריסנַאלַאב וצ ןזיװַאב טינ ןבָאה עקניל ןוא ןטסינומָאק ליפ
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 רעד ןיא לגילפ ןקניל םעד ןופ טייקיטעט יד זַא ,ױזַא סנָאינוי עיינ יד רַאפ

 יד ןענַאװ זיב ,ןטילעג ָאי טָאה טייקיטעט יד ,ןדייל טינ לָאז .? ווָא .פ .א

 .רעדילגטימ ידיטָא ןופ עיניל יד טכיררַאּפ טינ טָאה ײטרַאּפ

 ןָאינוי-דיירט יה זיא ןעיצַאטנעירָא רעיינ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא

 ןטלַאהעגּפָא רָאּפנעמַאזוצ ַא ףיוא ,ןרָאװעג טריזינַאגרָאער גיל לַאנָאשייקוידע

 גיל יד זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,דנַאלווילק ןיא ,9 רעבמעטּפעס בייהנא

 עיינ ןריזינַאגרָא וצ ןפלעה טעװ ןוא גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט ןסייה טעוו

 טעברַא רעד טימ ןייגנָא קיטייצכיילג ןוא ףמַאקנסַאלק ףיוא טיובעג ,סנָאינוי

 עיצַארַאלקעד יד .סנָאינוי עטלַא יד ןיא לייפ ןוא קנער םעד ןריזינַאנרָא וצ

 : טגָאזעג טָאה
 .ל .י .וי .ט רעד ןופ ןליצ יד

 -ינַאגרָא רעד ןפלעה וצ וויפערגַא טכוז גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט יד,

 ,סעירטסודנוא ןוא סנָאינוי עלעירטסודניא ערענָאיצולָאװער עיינ ןופ גנוריז

 -סוזקָע יד ואוו ,סעירטסודניא ןיא ןוא ,סנָאינוי ןייק ָאטינ ןענייז סע ואוו

 גנוריזינַאגרָא יד .טנעטָאּפמיא ןוא טּפורָאק ןענייז סנָאינוי עקידנריט

 -דיירט רעד ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא טייטש סנָאינוי עיינ ןיא ןסַאמ יד ןופ

 ַא ןריפ טעװ יז זַא ,טינ טניימ סָאד רעבָא .םַארגָארּפ גיל יטינוי ןָאינוי

 -טימ עלעודיווידניא ןעיצסיורַא ןופ ןוא ןעגנוטלַאּפש עכעלניילק ןופ קיטילָאּפ

 ַאזַא .רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי-דיירט עטלַא יד ןופ רעדילג

 .ילעבָאד-וילעבָאד-יַא רעד ןופ ןתועט ליפ יוד ןופ רענייא ןעוועג זיא יסילַאּפ

 לגילפ ןקניל םעד טריזינַאגרָא גויל ימינוי ןָאינוי-דיירט יד ,טרעקרַאפ ,

 .גנוריזינָאיצולָאװער רעייז רַאפ טפמעק ןוא סנָאינוי עטלַא עקיזָאד יד ןיא

 .עיצַאזילַאנָאוצַאר ןופ קורד םעד ךיוא ןליפ רעטעברַא עטריציפילַאװק יד

 ערעייו ףיוא ןקוק סנָאינוי ענעדיישרַאפ יד ןיא ןסַאמ ענעדירפוצמוא

 זיא סע .רעטעררַאפ ףיוא יוװ גנוטכַארַאפ ןוא סָאה טימ רעריפ עלעיציפָא

 ןעלקיװטנַא וצ טפַאשרעריפ עמַאזקריוװ ַא ןוא טייהנגעלעג יד קיטיונ רָאנ

 ןָאינוו-דיירט יד .םיטַאבעלַאב יד ןוא םוטנטמאַאב םעד ןגעג ןפמַאק עטסנרע

 רעד ךרוד ייז ןוימַאגלַאמַא וצ סנָאינוי עטלַא יד ןיא טפמעק גיל יטינוי

 -ולימ ַא רַאפ טפמעק יז .רעריפ ערעייז ןגעג ןסָאמ יד ןופ עיצקַא רעטקעריד

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןיא קיטילָאּפ-קיירטס ןוא -ןיול רעשיטנַאט

 עירענישַאמ רעלעיציפָא רעד ןגעג סעטימָאק-קיירטס ליופ ןוא קנער טפַאש

 עטלַא יד ןופ דנַאברַאפ םעד ןכערבעצ וצ טפמעק יז .ןטַארקָארויב יד ןופ

 יד ןיא ןעיצוצניירַא ייז ןוא ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד טימ סנָאינוו

 -ינַאגרָא יד ןביוהוצפיוא טפמעק יז .סַאלק-רעטעברַא ןופ ןפמַאק עשיטילָאפ

 ןגעג ללכב ןוא דנַאברָאפ-ןטעוװָאס ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ ןסַאמ עטריז

 -מטערַאברעדמוא ןַא טריפ יז .חמחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעקידנעמוקנָא ועד

 וד-טָא ןופ לָארטנַאק ןופ רעריפ ערענָאיצקַאער יד ןרינימילע וצ ףמַאק ןקיד

 .טפָאשרעטעברַאטימ-ןסָאלק ןופ סָארגָארּפ רעייז ןפרַאוואוצכרוד ןוא סנָאינוו



 248 סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ עטכישיג

 סעירטסודנוא יד ןיא סרעגענ ןגעג סעיצַאנימירקסיד ןּפַאשוצּפָא טפמעק יז
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עטלַא יד ןעיצוצנירַא טפמעק יז .סנָאונוו וד ןיא ןוא
 -סודניא רעד טומ ,שיגָאלָאעדיא ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא ,ןעגנודנוברַאפ ערעגנע
 .ןטַארקָארויב-רָאבייל יד ןופ םוינָאונווי םעד ןגעג גנוגעווַאב-ןָאינוו רעלעירט

 ןלעירטסודניא-ןסָאלק רַאפ שיטנַאטולימ טפמעק גנוגעװַאב-ןָאינוו עיונ יד
 עטלַא יד ןיא ,קינייװעניא ייס ,סנָאינוי עטלַא יד רעסיוא ייס םזינָאינוי
 ".סנָאינוו

 :םַארגָארּפ ריא טרילומרָאפ רָאלק טָאה גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט יד
 טיובעג סנָאינוי ,טפַאשרעטעברַאטימ-ןסַאלק טָאטשנָא ןדָאטעמ-ףמַאקנסַאלק
 ןופ ןעמַאר עלָאמש יד טָאטשנָא עירטסודניא .ןופ ּפיצנירּפ ןטיירב ןפיוא
 רַאֿפ טכער עכיילג טימ סנָאינוי יד ןיא עיטַארקַאמעד-רעטעברַא עטיירב ,ךַאפ
 -קיד ןוא טפַאשרעה טָאטשנָא רעטעברַא עטריציפילַאװקמוא ןוא רעגענ יד
 ףמַאק ןשיטילָאּפ םעד ןציטש סָאװ סנָאינוי ,עטמאַאב עכיוה יד ןופ רוטַאט
 -יּפַאק יד ןופ סעינַאּפמַאק עשיטילָאּפ יד טָאטשנָא סָאלק-רעטעברַא םעד ןופ
 | ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאט

 טריפענכרוד קיטכיר ןוא רָאלס םוטעמוא טינ זיא םַארגָארּפ ערָאלק יד
 טכַאמענ ןענייז סנָאינוי עשיטנַאטילימ עיינ רַאפ םזַאיזוטנע םעד ןיא .ןרָאװעג
 יד ןופ גנולקיװטנַא יד טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,ןרעלעפ עשיטקַאט ןרָאװעג
 ןעזרַאפ ןבָאה ןטסינומָאק ןוא עקניל זַא ,טריסַאּפ טָאה טפָא .סנַאינוי עיינ
 -ניא רעדעי ןופ ענַאל ןוא ןעגנוגנידַאב ענעבעגעג יד ןיא ןסַאּפוצ ךיז רעסעב
 טינ עקניל יד ןוא ןטסינומָאק יד ןבָאה טפָא .טנגעג ןדעי ןופ ןוא עירטסוד
 םרָאפ ַא ןיא רעטעברַא יד ֹוצ םַארנָארּפ יד ןעגנערב וצ ױזַא יו טסואוועג
 | .ייז רַאפ רָאלק ןוא ךעלגנעגוצ ןייז לָאז סָאװ

 עלַאסָאלַאק ַא טריפעגכרוד סנָאינוי עיינ יד ןבָאה ןרעלעפ עלַא יד טימ
 -סיױרַא ןוא ןטכיש-רעטעברַא עיור יד טרעדורעגפיוא ןבָאה ייז .עבַאגפיוא
 יד .עוויטאיציניא עשירעפעש יד ןוא טייקטיירג-ףמַאק יד ןבעל םוצ ןפורעג
 ןָא ךעלגעממוא ןעוועג ןטלָאװ סָאװ ,ןטַאטש-םורד יד ןיא ןפמַאק עקידרעמעּפש
 -?יבָאמָאטָא ,רעטעברַא-לַאטעמ ,רעבערגיןליוק יד ןשיװצ ןפמַאק עסיורג יד
 -רַאפ סָאמ רעקידנטיײדַאב ַא ןיא ןענייז ,1954-19ט8 ןרָאי יד ןיא רעטעברַא
 ןבָאה סנָאינוי עקניל יד סָאװ טעברא-ןרענַאיּפ רעד בילוצ ןרָאװעג טרעגנירג
 עטשרע יד ןיא ןוא טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא טריפעגכרוד
 ,םיזירק ןופ ןרָאי עטסרעווש

 -ַאב סנָאינוי עשיטנַאטילימ עטשרע יד ןופ עטסיל עשינָאלָאנָארכ יד
 -נָאק ,לַאוד יװ ןענַאטשטנַא טינ ןענייז ייז זַא ,גנוניימ רעזנוא טקיטעטש
 ,5 ווא .פ ,א רעד וצ סעיצַאזינַאגרָא עקידנרירות
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 סרעניימ לַאנָאשעג יד ןעװעג ןיא ןָאינוי עלעירטסודניא עטשרע יד

 ןוא ָאייהַא ,עינייווליסנעּפ ןרעטסעוו ןיא 1928 רעמוז טריזינַאגרָא ,ןָאינוי

 סרעקריָאוװ ןיימ דעטיינוי יד זיא ןטַאטש-ןליוק יירד יד ןיא .אינישזדריוו טסעוו

 1927-1926 ןיא טריפעג ןבָאה עקניל יד סָאװ קיירטס םעד ךָאנ .ןדנואוושרַאּפ

 "מָאק-ןליוק יד טימ ךַאמּפִא ןייק .ןבילבעג טינרָאג דעטיינוי רעד ןופ זיא

 .טזָאלרַאפ ךעלדנעש רע טָאה קיירטס םעד .טַאהעג טינ םיאול טָאה סעינַאּפ

 לַאנָאשעג יד .דעטיינוי רעד ןופ ןרעה טלָאװעג טינ ןבָאה רעבערג-ןליוק יד

 -ניא ןליוק רעכייוו רעד ןיא ןָאינוי עקיצנייא יד ןעוועג זיא ןָאינוי סרעניימ

 | .ןטַאטש יירד יד ןיא עירטסוד

 זיא ,ןָאינוי ?יטסקעט לַאנָאשענ יד ,ןָאינוי עלעירטסודניא עטייווצ יד

 -ןינ ןוא קייסַאּפ ןופ גנורַאפרעד רעקירעיורט רעד ךָאנ ןרָאװענ ןריובעג

 ןופ ןדנואוושרַאפ זיא ןָאינוי סרעקריָאװ ?יטסקעט דעטיינוי יד ,דרָאפדעב

 רָאנ טלייצעג טָאה דעטיינוי יד .דנַאלגנע-וינ ןיא עירטסודניא-?יטסקעט רעד

 .(ןקָאז עטקירטשעג) עירטסודניא ירעישזָאה רעד ןיא רעטעברַא טנזיוט ןעצ

 .טלַאהנָא ןייק טגָאמרַאפ טינ יז טָאה ןערטנעצ-?יטסקעט עסיורג עֶלַא יד ןיא

 םעד ןײגַאב וצ ןכערברַאפ ַא ןעוועג טלָאװ דרָאפדעב-וינ ןיא קיירטס םעד ךָאנ

 ןיא רעטעברַא יד ןקישוצניירַא -- קיײסַאּפ ןיא 1927 ןיא יו תועט ןבלעז

 קיאייפמוא ןענייז רעריפ סנעמעוו ןוא ריּפַאּפ ןפיוא טריטסיזקע סָאװ ןָאינוי ַא

 ,רעדילנטימ יד ןטלַאהוצנָא

 עלעירטסודניא רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ יד ןעוועג זיא ןָאינוי עטירד יד

 רעסיוא ןענַאטשעג רעטעברַא רעטנזיוט ליפ ןענייז ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא ,ןָאינוי

 ןענייז ךס ַא .ןסָאלשעגסיױא ייז טָאה ןעמ ?ייוו ,סנָאינוי . ווא .פ .א יד

 רעירָאפ יד ייב סנָאינוי .ל ווָא .פ .א יד .רעּפעש יד ןיא טרינימירקסיד ןעוועג

 .ךַאפ ןיא לָארטנַאק רעייז ןוא טלַאהנָא רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה רעכַאמסערד ןוא

 זיא ןָאינוי ךַאפ-לדָאנ רעד ןופ גנודנירג יד .ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז ייז

 ענענואוועג יד ןטלַאהוצפיוא ,טייקידנעווטיונ ַא טנעמָאמ םענעי ןיא ןעוועג

 .רעּפעש יד ןיא ןעגנוננידַאב

 סעירטסודניא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סנָאינוי עקידרעטייוו יד

 ,ןָאינוי סרעקרָאװ ָאטָא לַאנַאשענ יד יו ,טריזינַאגרָא ןעוועג טינ ןענייז סָאװ

 ,(רעטעברַא-קַאד ןוא ןסָארטַאמ) ןָאינוי עלעירטסודניא סרעקריָאװ ןירַאמ יד

 יד ;ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא שיטקַאפ ןבָאה סנָאינוי ,5 ווָא ,ם ,א יד ואוו

 ,.ַא .א רעטעברַא עלערוטלוקירגַא יד ,ןָאינוי רעטעברַא-לבעמ עלעירטסודניא

 ײנַאגרָאמוא ןצנאגניא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעירטסודניא ענױזַא ןיא ץלַא



 949 . סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ טטנישעג

 ןופ סעּפורג עקניניילק וצ ןּפמורשעגנייא זיא ,? ווא ,ם .א יד ואוו רעדָא טריז

 .רעטעברַא עטריציפילַאוװק

 קײרטס:ַאיגָאטסַאג רעד ןוא סורד ןופ עיצַאזילאירטסודויא יד

 םעד ןופ ןסקאוװעגסיױא זיא ןָאינוי סרעקריָאוו ל?יטסקעט לַאנָאשענ יד
 -וינ ןיא 1928 ןיא טריפעג טָאה טעטימָאק-לימ ליטסקעט רעד סָאװ ףמַאק

 ןָאינוי-ליטסקעט יד רעדייא ךָאנ ,סטעזושטַאסַאמ ,רעוויר-לָאפ ןוא דרָאפדעב

 זיא סָאװ קיירטס א טריפעג ןיוש יז טָאה ,ןרָאװעג טעדנירגעג לעיציּפָא ןיא

 -ַאב עלַאסָאלָאק ַא טנָאמרַאפ טָאה סָאװ קיירטס ַא ,עטכישעג רעד ןיא ןיירַא

 קיירטס םעד -- ןטאטש-םורד יד ןיא טַאירַאטעלַארּפ ןצנַאנ םעד רַאפ גנוטייד

 ,טנגעגמוא ןוא אינָאטסַאנ ןיא

 עלַא יד ןופ ןוא דָאירעּפ-טעטירעּפסַארּפ םעד ןיא סקיירטס עלַא יד ןופ
 רעד זיא ,עירטסודניא-ליטסקעט רעסיורג רעד ןיא טייצ רענעי ןיא ןפמַאק

 םעד ןופ טכיש רעיינ א .טייקיטכיוו רעטסערג רעד ןופ אינַאטסַאג ןיא קיירטס

 ןוא רעטסקילעטשרעטניח ,רעטסנענַאטשענּפָא עמַאס רעד ,סַאלק-רעטעברַא

 .טבאווענפיוא טָאה ,רעטסטקירדרעטנוא

 -טנא עכעלטפַאשטריוו עקיזיר ַא טכַאמענכרוד ןבָאה ןטַאטש-םורד יד
 רעטלא רעד .טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ?טרעפ ןטשרע םעד ןיא גנולקיוו
 ץַאלּפ םעד ןטָארטעגּפָא זייווכעלסיב טָאה םורד רעשירָאטַאטנַאלּפ-לַאדָאעפ
 -ַאב עשיטסילאטיּפַאק "עיירפ , ףיוא טיובעג ,עירטסודניא רענרעדָאמ ַא וצ
 | ,לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ ןעגנואיצ

 יד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םורד םעד ןופ עיצַאזילַאירטסודניא יד
 ןופ עיצקודָארּפ יד ןעמוקעג ןיא רעטעּפש ,ליִא ןוא ןליוק ;ןלַארענימ
 ,גננוטעבראַאב-ליִא ,ןטַאק ,לָאטש יו ,ןטקודָארּפ עקיטרַאפ-בלַאה ןוא עקיטרַאפ
 ןעמוקעגוצ ךיוא זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .וו .זַא .א ןפָאטש עשימעכ ,לבעמ
 .ךָאנ ןוא רעדיילק ,(סעיצנַאטס טּפַארק-רעסַאװ) טפַארק עשירטקעלע

 ןיא סעירטסודניא עקידנטעבראַאב עלַא ןופ עיצקודָארּפ וד טָאה 1927 ןיא
 וד ףיוא ןלַאפעגסיוא זיא ןופרעד .רַאלָאד 02,721,878,000 ןפָארטַאב דנַאל
 טרעוו וד םָאה 1910 ןיא .ןָאיליב לטרעפ ַא טימ ןעצ רעבוא ןטַאטש-םורד
 188 טימ ןָאיליב וורד רָאנ ןפָארטַאב םורד ןוא עירטסודניא רעבלעז רעד ןופ
 ןָאולימ 888 ,ןָאולוב 6 ףיוא רַאלָאד ןָאולימ 886 ,ןָאיליב 2 ןופ טייצ רעד רַאפ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זוא לַאטיּפַאק רעטגײלעגנײרַא רעד .רַאלָאד ןָאילימ
 ,רַאלָאד

 ןרָאי יד ןשיװצ ןגיטשעג זיא תורוחס-ןטַאק עטריצודָארּפ ןופ טרעוו יד
 ,רַאלָאד ןָאולימ 909 ףיוא רַאלָאד ןָאילימ 986 ןופ 1927 ןוא 0
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 ןָאילימ 860 ןופ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא לַאטיּפַאק רעטגיילעגנירַא רעד

 .1928 ןוא רַאלָאד ןָאילימ 100 ,ןָאיליב 1 ףיוא רַאלָאד
 טרעסערגרַאפ 1018 ןוא 1910 ןשיווצ זיא ןעלדניּפש עקידנרירעּפָא לָאצ יד

 .18,808,000 ףיוא 11,149,000 ןופ ןרָאװעג

 רעבלעז רעד ןיא ןסקאוועגסיוא זיא ןלוטש-בעוו עקידנרירעּפָא לָאצ יד

 (*,5,478,000 וצ 9,899,000 ןופ טייצ

 ןרָאװעג טריפעגנייא עיצַאזילַאנָאיצַאר זיא ,עירטסודניא רעיינ ַא ןיא יו

 עירטסודניא יד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .טייקגנערטש רעטסערג רעד טימ

 -ליטסקעט יד .טּפַאשרעריפ רעטריזילַארטנעצ ַא רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא טינ

 ןריפ סָאװ ,סעינַאּפמָאק ייר ַא ןשיװצ טלייטעצ זיא םורד ןיא עירטסודניא

 .ץנערוקנַאק עפרַאש ַא ךיז ןשיווצ

 ןעגנוכערּפשרַאפ עשלַאפ טימ טריטורקער רעטעברא

 ףיוא ןסקאוועגסיוא זיא ןטַאטש-םורד יד ןיא עירטסודניא-?יטסקעט יד

 ,(שערט) ץומש רעסייוו רעד ,טיײקמערָא רעסייוו רעד ןופ עצַארּפ רעקיליב רעד

 ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .עסייוו עמערָא יד טָאּפש טימ ןפור עכייר עסייוו יוו

 ץרַאה ןיא ןקירבַאפ-ליטסקעט ןעיוב וצ רעקיליב זיא סע זַא ןעזעגמורַא ךיז

 ןטייוו םעד ןיא ןטַאק יד ןריפ רעדייא ,סעיצַאטנַאלּפ (לָאװמיוב) ןטַאק יד ןופ

 ,לַאירעטַאמ-יור םעד וצ טייקטנעָאנ רעד רעסיוא ,דנַאלגנע וינ ןיא ,ןופצ

 יד .טּפַארק-טעברַא --- לַאירעטַאמ ןקיליב ןטייווצ ַא םורד רעד טגָאמרַאּפ

 ,טנעה רעקינייוו ןיא רעטייוו סָאװ ןעגנַאגעגרעבירַא ןענייז סעיצַאטנַאלּפ-ןטַאק

 רעד) רעּפַארק-רעש רעד ןוא רעמרַאפ-טנַאנעט רעד ,רעמרַאפ רעמערָא רעד

 ערעייז רעדָא (רעמיטנגייא-ןדָאב םעד טימ שינעטערעג ןטימ ךיז טלייט סָאװ

 .לימ-ליטסקעט ןיא ןטעברַא וצ ןרָאװעג ןבירטעג ןענייז ,רעטכעט ןוא ןיז

 -גרעב עטסטייוו יד ןיא ןטנעגַא-ריטורקער טקישעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד

 עקידלַאװג טימ רעניואוונייא-גרעב יד טרַאנרַאפ ןוא (סטנעמלטעס) םיבושי

 עמַאס ןופ ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד ,לָאט ןיא ןטנוא טרַאװרעד ייז סָאװ ןקילג

 עטסרעמ יד ןוא ,סעילימַאּפ עסיורג ןבָאה סָאװ רעטעברַא ןבילקעג בייהנָא

 זיא דניק ַא יװ לענש ױזַא .סעילימַאפ עסיורג ןנָאמרַאפ םורד ןיא עמערָא

 ןטעברַא ןייג טזומעג סע טָאה ,עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ןיא ןסקאוועגרעטנוא

 ,ןגעג טלעטשעג ךיז ןבָאה רעטומ ןוא רעטָאפ רעד ואוו ןטרָאד .קירבַאפ ןיא

 לערַאטיס ,ַאינָאטסַאג :ןָאד .ּפ ליב ןופ ןעמונעגסיורַא ןענייז ןרעפיצ יד (*

 (.18-11 ןטייז ,טוַאס יד ןיא לגָארטס סצלק ווָא



 241 סַאלק-רצטעברַא ןשינַאקירַצמַא ןופ שטכישעג

 ןרעי ףיוא טקוקעג טָאה עינַאּפמָאק יר .טייקיזָאלטעברַא טעָארדעג ייז טָאה

 .םוטנגייא ןכעלנעזרעּפ ריא ףיוא יוװ עילימַאפ סרעטעברַא םעד ןופ דילנטימ

 ןישַאמ-ברַאפ רעד ייב ,לדניּפש םייב ץַאלּפ ןייז זיא ,דניק ַא סיוא טסקסַאװ

 ,לוטש-בעוו םעד ייב רעדָא

 ןקירבַאפ-ליטסקעט ןיא רעטעברַא יד ןופ ענַאל יד זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ןבעל ןעמערָא רעייז ןעניז ןיא טָאה ןעמ ביוא ,םאזיורג ױזַא ןעוועג טינ

 -המחלמ יד ךָאנ .דרע רעטרַאה רערענָאמ רעד ףיוא ,גרעב יד ןשיוװצ רעירפ

 -ענ ךיז ןבָאה סעינַאּפמָאק-ליטססעט יד ןופ ןטיפָארּפ עטעפ יד ןעוו ,ןרָאי

 -ליטסקעט רעד ןשיוװצ טרעקַאלפעצ ךיז טָאה המחלמ ענעגייא ןַא ןוא טקידנע

 המחלמ רעד-טָא ןופ טסאל עצנַאנ יד זיא ,ןופצ ןיא ןוא םורד ןיא עירטסודניא

 ,רעדניק ןוא רעטומ ,רעטָאפ ,עילימאפ עצנַאג ַא ,רעטעברַא יד ףיוא ןלַאפענ

 ןיוש ,זייּפש עקיטפַאהרַאנ ןייק טאהעג טינ ןוא קירבַאפ ןיא טעברַאעג ןבָאה

 .ןבעל ןופ ןכַאז עטוג ערעדנַא ןופ קידנדער טינ

 -ירבַאפ עטסרעמ יד יוװ ,טנרָאװַאב ךיז ןבָאה סעינַאּפמָאק-ליטסקעט יד

 - ץלַא ,טָאטש ןרעסיוא ןרָאװעג טיובעג ןענייז ןקירבַאפ יד .,דנַאל ןיא ןטנַאק

 ןופ ,עיורג ,ערעטצניפ ,ןעגנוניואוו יד .עינַאּפמָאק רעד וצ טגנַאלַאב םורָא

 רעד ןופ םוטנגייא סָאד ןענייז ,(סקעש) סעקּפולַאכ עטּפַאלקעגפיונוצ רעטערב

 ,סעיצוטיטסניא עכעלטנפע עקירעביא ןוא ןעמָארק יד עבלעז סָאד .עינַאּפמַאק

 .ןעוועג ןענייז ןכַאז ענױזַא ביוא

 -טכַאנ יד ,(טטפיש) סענעמס ייווצ ןיא טעברַאעג ןבָאה ןקירבַאפ יד
 יד .ןדנוטש ןציירד לָאמַא ןוא ןדנוטש ףלעווצ עלופ טעברַאעג טָאה ענעמס

 ,ךָאוװ ַא רַאלָאד טכַא ןוא ןביז ,סקעז יו ןיילק ױזַא ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ

 םורד ןיא רעטעברַא ליטסקעט ןריזיגַאגרַפ ןּב עטשרע ןטסיוומָאק

 עמַאס םייב ,טרעדנוהראי ןטס20 ןנפ בייהנָא ןיא ,קירֹוצ ןרָאי טימ ךָאנ

 -נָאּפס עקינייא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןופ טרובעג

 ,למוט ןָא ןקירדרעטנוא טנעקעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד סָאװ ,סקיירטס ענַאט

 ןָא ,רעיראטעלַארּפ עננוי ןעוועג ןענייז רעטעברַא-ליטססעט עטסרעמ יד

 ךָאנ טָאה סע ןעמעוו רעטעברַא ,דנַאטשרעריװ ןוא קיירטס ןופ עיצידַארט

 | .רעירָאטעלַארּפ ןופ ןכירטש עשינָאלָאכיסּפ ךס ַא טלעפעג

 ןופ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא םורד ןיא טעברַא-עיצַאזינַאגרָא עטשרע יד

 -ַא ןיחַא טקישעג טָאה סָאװ ,ןָאינוי סרעקדיָאװ ליטסקעט לַאנָאשענ רעקניל רעד
 -נָא רעווש טינ ןיא םיא .,דנַאלגנעדוינ ןופ ,ליב דערפ ,רעוט ןקיטעט ןגנוי |
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 ןבילקענסיוא טָאה ליב .ןעגנודניברַאפ עקיטיונ יד ןכַאמ וצ ןעמוקעג
 טרָאנ .אניילָארַאק טרָאנ ןיא יטנואק ןָאטסַאנ ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,אינַאטסַאנ

 ,םורד ןיא ןטַאטש-ליטסקעט עטסערנ ייווצ יד ןענייז אניילָארַאק טוָאס ןוא

 יטנואק רעד ןיא .רעטנעצ-ליטסקעט רעקיטכיוו ַא ןזיא יטנואק ןָאטסַאנ
 -םורד עלַא ןיא .רעטעברַא-ליטסקעט טנזיוט קיצכעז םורַא טקיפעשַאב ןענייז

 .רעטעברַא-ליטסקעט טנזיוט טרעדנוה יירד רעכעה טקיטפעשַאב ןענייז ןטַאטש
 ,ןקירבַאפ (דייז רעכעלטסניק) ןָאיער יד ןיא רעטעברַא יד ןיירַא ןעייג םעד ןיא

 ןופ טקישעג ןרָאטַאזינַאנרָא עכעלטע ךָאנ ןוא ?יב דערפ רעדייא ךָאנ

 וצ ןעגנוטיירַאברָאפ עקירעהעג ןוא עקיטיונ יד ןכַאמ וצ ןזיװַאב ןבָאה ןופצ
 -ליטסקעט סקנעשזד-ליוונעמ עסיורג יד טָאה ,עיצַאזינַאנרָא עטסעפ ַא ןפַאש

 ליב רצרַפ

 טרעהעג טָאה עינַאּפמָאק יד .ףמַאק ַא טריצָאװָארּפ אינַאטסַאנ ןיא עינַאּפמָאק

 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא טימ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהענ ּפִא ןטלַאה רעטעברַא יד זַא

 קיטייצכיילג ןוא טנעצָארּפ ןעצ ןופ טינש-ןיול ַא טרעלקרעד יז טָאה ,ןופצ

 וצ ןעגנַאלַאב ייז זַא טסואוועג טָאה יז סָאװ רעטעברַא עלַא ןפרָאװעגסױרַא

 -ןיול םעד ןזָאליײברַאפ טנעקעג טינ טָאה ןָאינוי עגנוי יד .ןָאינוי רעיינ רעד

 ינַאנרָא עצנַאג יד ןסָאשעצ ךיילג טלָאװ סָאד לייוו ,ןעגנוגַאזטנַא יד ןוא טינש

 רעד ןגעג קיירטס ַא טימ טרעפטנעעג רעבירעד טָאה ןָאינוי יד .עיצַאז

 ןט2 םעד ןרָאװעג טרעלקרעד זיא קיירטס רעד .עינַאּפמָאק סקנעשזד-?יוונעמ

 עקימורַא יד ףיוא טײרּפשענסיױא קיירטס רעד ךיז טָאה דלַאב .1929 ,לירּפַא

 ױזַא ,קיירטס םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןיילַא רעטעברַא יד ,ךעלטעטש-?ליטסקעט

 ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעייז ןעוועג ןענייז רעווש
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 סעינַאּפמָאק ףניפ טריזיליבָאמ טָאה אניילַארַאק טרָאנ ןופ גנורינער יד

 רענעלש ליפיוו טריזיליבָאמ ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד .עיצילימ-טייטס רעד ןופ

 -ַאֹּפ ןוא ספירעשייטויּפעד יוװ ןרָאװשעננייא ייז ןוא ןנירק טנעקעג ןבָאה ייז

 ןטשרע םעד טולב ןיא ןקיטשרעד טלָאװעג ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד ,ייציל

 טעװ קיירטס ןופ ףוס ַאזַא .ןפַאלקש עלעירטסודניא ערעייז ןופ טערטסיױורַא
 -רעדמוא ןנעג ןקיירטס וצ ןנַאװ טינ רעמ ןלָאז ייז ,רעטעברַא יד ןענרעלנָא

 .ןעננוגנידַאב עכעלגערט

 ,רעקיירטס יד ןנענ טעוועשובעג ןבָאה ייצילַאּפ ןוא ספירעש ,עיצילימ יד

 ןָאינוי יד .רעזיה-עינַאּפמָאק יד ןופ טצעזענסיױרַא ןעמ טָאה רעטעברַא עלַא

 ךעלדייב ןופ עינָאלָאק ַא טעדנירנעג ןוא ךעלדייב ענעטנווייל טיירנעגוצ טָאה
 -ביירשַאבמוא ןעוועגנ זיא רעטעברַא יד ןופ םזאיזוטנע רעד ,רעקיירטס יד רַאפ

 ןוא זָאלצוש טינ ןענייז ייז זַא טליפרעד ןבָאה ייז זַא לָאמ ןטשרע םוצ .ךעל

 ןעיירשענ יד .חכ ןקידלַאװג ַא ייז ןנָאמרַאפ טייקינייא ןיא זַא רָאנ ,זָאלפליה

 -טָאנ יד ןריפוצרעטנורַא ןעמוקעג ןענייז ןטסינומָאק זַא ,עסערּפ רעד ןופ

 -עג טינ רעקיירטס יד ףיוא ןבָאה ,נעװ ןטוג ןופ ןשטנעמ-םורד עקיטכרָאפ

 ןבָאה ןכריק יד ןיא דייר עסיז ערעייז ןוא םיחלנ יד ןופ ןטעבעג יד .,טקריוװ

 טיירפַאב סָאװ רעסַאװ םָארטש ַא יװ .סולפנייא ןטסעדנימ םעד טַאהעג טינ

 -רעטעברַא יד טָאה ױזַא ,זייא טכיש רערעווש ,רעקיד רעד ןופ גנילירפ ןיא ךיז

 -טעקיּפ רעד וצ ןוא קיירטפ םוצ ,ןָאינוי רעד וצ ןסירענ ךיז םורד ןיא עסַאמ

 דערפ וצ יורטוצ ןטסערג םעד טָאהעג ןבָאה רעקיירטס יד .עיצַארטסנַאמעד

 .ןָאינוי סרעקריָאװ ?יטסקעט לַאנַאשענ רעד ןופ רעוט עקירעביא יד וצ ןוא ליב

 ןטסערַא יד ווא סגיגיװ יעמ ַאלע ןופ ררָאמ רער

 רעריפיקיירטס יד ןופ

 ,5 ווא ,ם .א יד .דנַאל ןרעביא ףליה טלמַאזעג טָאה לגילפ רעקניל רעד
 רעד ןגעג טנָאזעג טינ טרָאװ א ןוא ןטייוו ןופ ןענַאטשעג לָאמ עלַא יוװ זיא

 ריטרַאװק-קיירטס יד .עיצילימ ןוא ייצילַאּפ רעד ןופ טעטילַאטורב רעדליוו

 ןבָאה רעריפ-קיירטס יד .ןרָאװענ טרעטעמשעצ ןוא ןלַאפַאב לָאמ עכעלטע זיא |

 רעקיירטס ליפ .,רעכיז ןעוועג טינ זיא ןבעל רעייז ,ןטלַאהַאבסיױא טזומעג ךיז

 לעיצעּפס ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .עמרוט ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ ןעניוז

 -םיוא ןענייז ןכיק-ּפוז עכעלטע .,זייּפש ןופ גנורעפיל יד ןכערבוצּפָא טצעזעגנָא

 | .ןרָאװעג ןסירעג

 עקידנרָאצ ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןטקַא עטסלַאטורב יד ןופ רענייא
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 דרָאמ רעקיטולבטלַאק רעד ןעוועג זיא ,דנַאל ןופ רעטעברַא יד ןשיווצ עילַאװכ
 עקיטעט ַא ,סניגיוו .רעדניק עניילק ףניפ ןופ רעטומ ַא ,סניגיוו יעמ ַאלע ןופ
 ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז סָאו רעדיל-קיירטס ןופ רעסַאפרַאפ ןוא ןירעסיירטס
 -ףילער רעד ןופ קָארט א ףיוא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ,רעטעברַא יד ןופ
 יד .(רָאפסיױרַא ןַא) קינקיּפ ַא ןופ רעקיירטס ךָאנ טימ ןעמַאזוצ עיצַאזינַאגרָא
 ַא ןָא ןסיׂש ןביֹוהעגנָא ןוא קָארט םעד טרַאװענּפָא ןבָאה ספירעשייטויּפעד
 זיא ןעמרָאפינוא ןיא רעדרעמ יד ןופ רענייק .סניגיוו ףיוא קידנליצ ,גנונרָאװ

 ,רעטומ רעגנוי רעד ןופ דרָאמ ןיא ןרָאװעגנ טנַאלקעננָא טינ

 : ר

 ,י עא

3 

 סניגיוװ יצמ ַאלְצ

 ןט7 םעד עינָאלָאק-לדייב יד ןלַאפַאב ןענייז רעדרעמ עשיאייצילַאּפ יד

 עטימַאק-גנוקידייטרַאפ יד .רעקיירטס יד ףיוא ןסיש ןעמונעג ןוא טכַאנייב ינוי

 ,טּפיױה-ייצילַאּפ רעד ןוא טרעפטנעעג טָאה ,עינָאלָאק יד טכַאװַאב טָאה סָאװ

 רערָאלק ןיא ןעוועג זיא סָאד שטָאכ .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,טלָאהרעדָא

 ןופ םיוט םעד טצונעגסיוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה ,גנוקידייטרַאפ-טסבלעז

 רעריפ יד .רעקיירטס יד ןגעג ףירגנָא ןרעווש ַא ןביוהעננָא ןוא טלָאהרעדָא

 רעד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ,ליב דערפ ייז ןשיוװצ ,קיירטס ןופ

 יד ףיוא ןרָאװעג טגיילעגפיורַא זיא ליעב רעכיוה ַא רעייז ,דרָאמ ןופ עגַאלק

 .עטנָאלקעגנָא
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 זיא טַאטש םעד ןיא גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד ןופ עיטַאּפמיס יד
 רעד ףיוא קידנקוק טינ ,רעקיירטס יד ןופ טייז רעד ףיוא סיואכרוד זעװעג
 -עג רעבירעד טָאה עגאלקנָא יד .ךריק ןוא עסערּפ רעד ןופ עצעה רערעטיב
 -טיוט טמוק סע ןכלעוו רַאפ ,דָארג ןטשרע דרָאמ ןופ עגַאלק יד ןרעדנע טזומ
 ןופ םַאנסיוא ןטימ ,עטנָאלקעגנָא יד .דַארג ןטייווצ דרָאמ ףיוא ,ףָארטש
 ףניפ .ןענימרעט עגנַאל ףיוא ןרָאװענ טלייטרוארַאפ ןענייז ,ןעיורפ עכעלטע
 ןופ ןנָארקעג ןבָאה ייווצ ,טעברַא ערעווש רָאי 20 זיב 17 ןופ ןגָארקעג ןבָאה
 .טעברַא ערעווש רָאי 7 זיב 8 ןופ רענייא ,טעברַא ערעווש ראי 18 זיב 2

 סָאד ןעוועג זיא לייטרוא םעד ןוא ןטסערַא יד ןופ ּפַאלק רערעסערג ַא
 םעד ןופ גנוטכינרַאפ יד ןוא דרע רעד רעטנוא ןָאינוי יד ןביײרטרעטנורַא
 ןָא ןבילבעג ןענייז רעקיירטס יד .רעקיירטס יד ןזײּפש וצ טַארַאּפַא-ףילער
 ייז .ןבעל וצ ןעלטימ עטסעדנימ יד ןָא ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא ,רעריפ
 .טעברַא רעד וצ ןרעקקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה

 טכורפ טכַארבעג טָאה אינָאטסַאג

 -רעטעברַא םעד רַאפ טסיזמוא רעבירָאפ טינ זיא ַאינָאטסַאג רעבָא
 -רעטעברַא עיור יד טרעדורעגפיוא ףיט טָאה קיירטס רעד .םורד ןיא סָאלק
 טציא זיב יד ןופ ןפמַאק ערעטייוו ןופ לַאנגיס ַא רַאפ טנידעג טָאה ןוא ןסַאמ
 יד רַאפ טרירטסנַאמעד טָאה ַאינָאטסַאנ ,רעטעברַא-?ליטסקעט ענענַאטשעגּפָא
 -טּפיוה יד .ךיז טלקָאש טפַאשרעה-ןיילַא רעייז זַא ,םורד ןיא ןטסילַאטיּפַאק
 ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ טַאהעג ןבָאה ןטַאטש-םורד יד סָאװ טּפַארק-גנואיצוצ
 טיירב ןבָאה טעטש-םורד יד סָאװ טפַארס-ננואיצוצ ַא ,ןטנגעג ערעדנַא ןופ
 לָאמ ןטשרע םוצ זיא ,טּפָארק-טעברַא עסיליב עכעלפעשרעדמוא : טרימַאלקער
 -מוא , םעד ןופ ןעגנוטערטסױרַא עשיטנַאטילימ עטיירב ןופ ןרָאװעג טעָארדעג
 ."טפַארק-טעברַא רעקיליב לַאװק ןכעלּפעשרעד

 -רעטעברַא רעטצעל רעד טינ רעבָא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ַאינַאטסַאג
 ןעוועג ןעגנואווצעג זיא סרעסריָאװ ?יטסקעט דעטייגוי יד .םורד ןיא ףמַאק
 עּפורג ַא .ןטַאטש-םורד יד ןיא ךיז ןזייווַאב ןוא ןטסינומָאק יד ןנלָאּפוצכָאנ
 שזדעלַאק-רָאביײל דואווקורב ןייז ןופ עטריאודַארג ,יטסָאמ ןופ רעגנעהנָא
 פיטסקעט דעטיינוי רעד ןופ טפַאשרעריפ יד טדערעגנייא ןבָאה ,(לושלטימ)
 -פיטסקעט יד ןריזינַאגרָא םורד ןיא ןייג ייז ןזָאל וצ ןָאינוי סרעקיָאװ
 ןטסינומָאס-טינ ןופ טריפעג קיירטס ַא זַא ,טקנעדעג ןבָאה ייז .רעטעברַא
 -הכולמ רעייז ןוא ןטנַאקירבַאפ יד ןופ גנולדנַאהַאב ערעסעב ַא ןגירק טעוו
 ,טַארַאּפַא
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 טנזױט ריפ ןופ קיירטס ַא ןפורעגסיורַא ןבָאה רעגנעהנָא-יטסָאמ יד

 ילוי ןיא ,רעטעּפש סָאװטע ןוא יסענעט ,ןָאטעבַאזילע ןיא רעטעברַא- ןָאיער
 -ןטַאק טנזיוט עכעלטע ןופ ,אניילָארַאק טרָאנ ,ןָאירעמ ןיא קיירטפ ַא ,0

 | ,רעטעברַא-ליטסקעט

 -לעז רעד ןיא ןעננאנעג ןרָאלרַאפ זיא ןָאטעבַאזילע ןיא קיירטס רעד

 טָאה בייהנָא ןופ .ַאינָאטסַאנ ןיא קיירטס רעד יוװ רָארעט ןופ עינַאּפמַאק רעב

 יד .רעקיירטס יד ןופ ּפעק יד רעביא קיירטס םעד טעטכילשעג דעטיינוי יד

 ַא סױרַא ןענייז ןוא ךַאמּפָא םעד ןעמעננָא טלָאװעג טינ ןבָאה רעטעברַא

 ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא קיירטס רעטייווצ רעד .קיירטס ןיא לָאמ ןטייווצ

 ךיז זענעכייצ ןטַאטש-םורד יד עכלעוו טימ ,ןעלטימ עטנאקַאב-טלַא יד טימ

 ןיא רעקיירטס יד ןענַאטשעגסיױא ןענייז רָארעט ןרעסערג ַא ךָאנ ,סיוא

 זַא ,יירשעג ַא ןביוהוצפיוא ןרענ לָאמעלַא ןענייז ןטסילַאטיּפַאק יד .,ןָאירעמ
 ןעלדנַאהראפ ָאי ןלעוו ייז זַא ןוא ןטסינומָאק טימ ןָאט וצ ןבָאה טינ ןליוו ייז

 הנעט ַא ץלַא זיא סָאד .? ווֶא .פ .א רעד ןופ ןָאינוי רעלעבַאטקעּפסער ַא טימ
 וצ טמוק סע ןעוו .רעטעברַא יד ןריזילַארָאמעד וצ ,ןטסינומָאק יד ןגעג

 ןָאינוי ַא ןופ טריפענ קיירטס ַא ,ָאטינ ןענייז ןטסינומָאק ואוו קיירטס ַא

 וצ טינ דיירסיוא רעדנַא ןַא ןטסילַאטיּפַאק יד ןנירק ,,9 ווָא .פ .א רעד ןופ

 ןליוו ייז זַא ,דיירסיוא רעד זיא ךעלנייוועגנ .ןָאינוי רעד טימ ןעלדנַאהרַאֿפ

 -רָאפ טימ רָאנ ,ןרָאטַאטינַא-רָאביײל ?עקידנסיורד  טימ ןָאט וצ ןבָאה טינ

 .ןָאיני-עינַאּפמָאק א טניימ סָאװ ,ןשטנעמ ענענייא ערעייז ןופ רעייטש

 וצ ןביוהעגנָא ננולצולּפ ספירעשייטויּפעד יד ןבָאה רעבָאטקָא ןט2 םעד

 ןענייז רעטעברַא סקעז .רעקיירטס ןופ עיצַארטסנַאמעד-טעקיּפ ַא ףיוא ןרעייפ

 רעגנעהנָאײטסָאמ רעד ,רעריפ-קיירטס רעד .טיוט ףיוא ןרָאװענ ןסָאשרעד

 דעטיינוי רעד ןופ עטמאַָאב עלַאנָאיצַאנ יד ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,ןַאמפָאה

 -ליטסקעט יד טימ ףמַאק ןרעווש ַא ןעמענוצפיוא קשח ןייק טַאהעג טינ ןבָאה

 .ןרָאװענ ןבעגענפיוא זיא קיירטס רעד ןוא םורד ןיא ןענָארַאב

 ןבָאה ןָאירעמ ןיא ןוא ןָאטעבַאזילע ןיא ,ַאינָאטסַאנ ןיא סקיירטס יד
 ,טכורפ ןָא רעבירָאפ טינ ןענייז ןוא טכיש-רעטעברַא ןעיור ַא זטינשענפיוא
 עקידרעטעּפש יד .טכַארבעג טינ ייז ןבָאה ןטַאטלוזער עקידלַאב ןייק שטָאכ
 ,קײרטס-לַארענעג ליטסקעט רעד ןוא ,19283 רעמוז ,טעברַא-עיצַאזינַאנרָא

 רעד ןופ ןטקודָארּפ טכיזניה רעסיוועג ַא ןיא ןענייז ,1924 רעבמעטּפעס
 עטשרע יד ןעוועג ןענייז עקניל ןוא ןטסינומָאק יד סָאװ טעברַא-ןרענָאיּפ

 טינ 1929 ןיא טלָאװ גנונעװַאב-רעטעברַא יד ןעוו .םורד ןיא ןריפוצכרוד !
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 -םיוא רעד טלָאװ ,סנָאהעמקעמ ןוא סלָאװ ,סנירג יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 .רערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג סקיירטס יד ןופ גנַאג

 סיזירס ןיא סקיײרטס עטסרעמ ןריפ סנָאיוי עקניל

 -מוא ערעדנַא ייר ַא ןוא גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ סנָאינוי יד
 ןיא רעטעברַא יד ןריפוצסיורַא עטשרע יד ןעוועג ןענייז סנַאינוי עקיגנעהּפָא

 עטשרע יד .ןרָאי-סיזירק יד ןיא עיצַאטַאולּפסקע רעכעלקערש רעד ןגענ ףמַאק
 -עג טריפעג ןענייז ןיול-רעננוה ןגעג עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא סקיירטפ
 טסברַאה ןיא .ַא .א ןערָאװ ,שזדירבמַא ןיא ןָאינוי רעקניל רעד ןופ ןרָאװ
 ןיא קיירטס רעבערג-ליוק רעד ןעמוקענרָאפ זיא רָאי ןבלעז ןיא 1
 .יקָאטנעק

 ,עסיורג טריפעגנ ןבָאה ניל יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ סנָאינוי יד

 ןיא רעטעברַא-ימונ ןופ סקיירטס עכיירניז ןלַאפ ךס ַא ןיא ןוא עשימרוטש

 -קַאד ,רעטעברַאזזייּפש ןופ ,.ַא .א קרָאי וינ ןיא רעטעברַא-לבעמ ןופ ,ןָארקע

 ןופ ,יזריושזדדוינ ןוא עינרָאפילַאק ןיא רעטעברַא-םרַאפ ןופ ןוא רעטעברַא

 טעמב ,5 ווָא .ם ,א יד ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ןכַאפ-לדָאנ ,רעטעברַא-ךיש

 רעריפ .? ווא ,פ .א יד .גנונעװַאב-קיירטס רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא ןצנַאגניא

 ,ןרָאי-סיזירק ערעווש רָאנ יד ןיא קיירטס ַא ןעמענוצפיוא טגַאװעג טינ ןבָאה

 ,גנוטיידַאב רעפיט ַא ןופ ןעוועג ןענייז סקיירטס עטנכערעגסיוא-ןביוא יד

 ןעוועג ןענייז ייז .ןעוועג טינ זיא גנאנסיוא רערַאבלטיממוא רעייז סָאװ

 ,ךיז טרעדור סַאלק-רעטעברַא ןופ ןשינעפיט יד ןיא זַא ,רעגָאזנָא עטשרע יד

 וצ ןטערטסױרַא טינ ןליוו רעטעברַא זַא ,עירָאעט יד טנקיילעג ןבָאה ייז

 לטרעפ-יירד רעדָא בלַאה ןזיא עירטסודניא יד ןעוו ענַאל רעייז ןקידייטרַאפ

 ,סלעגנע ןופ גנוצַאשּפָא יד טקיטעטשַאב ןבָאה סקיירטס יד .טריזילַארַאּפ

 ַא ןֶא ןעגנוגנידַאב עטרעגרערַאפ ןייק ןעמעננָא טינ ןרָאט רעטעברַא זַא

 ייז ןענעקרענָא טימרעד לייו ,טייצ רערעוװש ַא ןיא וליפַא דנַאטשרעדיוװ

 עקיצנייא יד רַאפ רעטעברַא יד ןכַאמ וצ ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ טכער סָאד

 םעד ךַאװ ןטלַאהעג ןבָאה סקיירטס יד .ןעגנוגנידַאב עלַאיצַאס ןופ תונברק

 -רעטעברא יד רַאפ טייצ רעשיטירק ַא ןיא גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד ןופ סלוּפ

 .ןסַאמ

 סנָאינוי יד ןופ סקואוו רעד זיא ןפמַאק עשימרוטש יד ףיוא טקוקענ טינ

 ןופ ענייא .קידנלעטשנרירפוצ ןעוועג טינ גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ
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 -רֶא עשיטנַאטילימ יוװ ,סנָאינוי יד סָאװ ,טקַאפ רעד זיא ןכַאזרוא-טּפיוה יד

 סעקַאטַא יד ןופ טסַאל עצנַאנ יד ןייטשסיוא טזומעג ןבָאה ,סעיצַאזינַאג

 טַאהעג ייז ןבָאה בָאנוצ סלַא ןוא הכולמ רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ

 טלעטשענּפָא טינ ךיז טָאה סָאװ ,עיטַארקָארויב .? ווָא .פ .א עצנַאג יד ךיז ןגעג

 קיירטס ןדעי ןיא ,סנָאינוי עקניל יד ןגעג יירעכערבקיירטס ןוא תוריסמ רַאפ

 רָאנ טינ טננענַאב ךיז גיִל יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ סנָאינוי יד ןבָאה

 ןַאקירעמַא רעד ןיא רעפלעהסיורַא ערעייז טימ ךיוא רָאנ רעבענטעברַא יד טימ |

 .רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעּפ

 -סיזירק עטשרע יד ןיא זַא ,ןרעוו טנכייצרַאפ ךיוא ףרַאד קיטייצכיילג

 עכלעזַא .רעדילנטימ ןָאילימ א רעכעה ןרָאלרַאפ ,? ווָא .ּפ .א יד טָאה ןרָאי

 יד ,ןָאינוי-טסינישַאמ יד ,סרעקריָאו ןיימ דעטיינוי יד יוװ סנָאינוי עסיוג

 טנעָאנ ןרָאלרַאפ ןבָאה ,ןָאינוי סרעקריָאװו טנעמרַאנ סידייל לַאנָאשענרעטניא

 סרעטנעּפרַאק יד .טפַאשרעדילנטימ רעקידרעירפ רעייז ןופ ?טירדדייווצ וצ

 -ּמִא שיטקַאפ ןענייז סנָאינוי ךָאנ ןוא דוהרעדָארב סרעטנייּפ יד ,דוהרעדָארב

 -ןופצ ןוא ברעמ ןטייוו ןיא סרעדנוזַאב ,טעטש ךס ַא ןיא ןרָאװעג טשיוועג

 קינייו רעייז לענָאיצרָאּפָארּפ ןבָאה .ל .י .י .ט רעד ןופ סנָאינוי יד .ברעמ

 -טימ טנזיוט טרעדנוה םורַא 1983 בייהנא טלייצעג ןבָאה ייז -.ןרָאלרַאפ

 ערעסערג ליפ ַא טכיירגרעד טָאה שזיטסערּפ ןוא סולפנייא רעייז רעבָא ,רעדילג

 | .רעטעברַא לָאצ

 סעירטסודניא עייג ןיט ןיירט טמוס .ל וװָט .פ .א

 ףרַאש ךיז ןבָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ-תוחכ יד

 ענעבילקעגנָא יד .ננורינער-טלעווזור רעד ןופ רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא ןטיבעג

 טייקיזָאלטכער ןוא ןיול-רעננוה ןטימ רעטעברַא יד ןופ טייקנדירפוצמוא עפיט

 רעמוז ,סקיירטס עילַאװכ רעקיכָאק ַא ןיא ןכָארבעגנסיױא טָאה ןקירבַאפ יד ןיא

 םעד רַאפ "ליד םעיינ, ַא ןופ ןעננורעכיזרַאפ סטלעווזור .1984 ןוא 48

 רעד םורַא ןשינעגָאזוצ עטקױּפעצ יד טימ ןעמַאזוצ "ןשטנעמ םענעסעגרַאפ

 יד ןפורסיורַא ןפלָאהעג ?פייווצ ןָא ןבָאה (טקַא ירעוװָאקער לַאנָאשענ) .א.ר.נ

 רעד ןופ סרעטָאפ יד ןופ ןליוו םענעכָארּפשענסיױא םעד ןגנענ סקיירטס-ןסַאמ

 .0 ןוָא ,פ .א יד טסורעגסיױרַא טלָאמעד טָאה גנוריגעריטלעווזור יד .ארנ

 -מוא יד "ןריזיליבַאטס , ףרַאד סָאװ חכ א יו טנורגרעדָאפ םוצ טפַאשרעריפ

 -מוא ןופ רעטעברַא .טפַאשרעטעברַא עקידנסייר ךיז עיצקַא וצ ,עקיאור

 .0 וָא ,ם .א רעד ןיא ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה סעירטסודְניא עטריזינַאגרָא
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 -ןרטסניא ןַא ןענימעג ייז ןלעוו ריא ןיא זַא ,ננונעפָאה רעקיטכירפיוא רעד טימ
 .רעבעגטעברַא יד ןנעג ףמַאק ןופ טנעמ

 יד וצ טירטוצ ןייק טאהעג טינ 1959 ןיא טָאה סָאװ ,.5 ווֶא .פ .א יד
 ַא ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ,(* סעירטסודניא עטריציפיטסָארט עטסקיטכיוו

 יד .סעירטסודניא-ימוג ןוא םונימולַא ,לָאטש ,ליבָאמָאטָא רעד ןיא רָאטקַאפ
 ןיא זַא ,רעטעברַא יד טדערעננייא רעצעלּפ ךס א ןיא ןבָאה רעריפ-ןָאינוי
 ןייז ןפרַאװאוצניירַא טיירג זיא רעכלעוו ,טניירפ רעסיורג ַא טציז זיוה ןסייוו
 עירטסודניא-ליבָאמָאטָא רעד ןיא .ןטסילַאטיּפַאק יד ןנענ סולפנייא ןסיורג

 רעד ןיא ,רעדילנטימ 100,000 םורא ןגָארקעננירַא .9 ווֶא .פ .א יד טָאה

 ךיז טָאה סקואוואוצ רעד .,ןָאילימ לטרעפ ַא םורַא עירטסודניא-ליטפקעטו
 ליפ זיא סָאװ רָאנ ,רעדילנטימ 800,000 עיינ ןיא זיולב טינ טקירדעגסיוא
 -ענ טרעטיירבענסיוא זיא ,? ווָא ,פ .א רעד ןופ דנַאטשַאב רעד ,רעקיטכיוו
 -ניא עלַאטנעמַאדנופ עיינ טימ ןרָאװעגנ טקרַאטשרַאפ זיא עזַאב ריא .ןרָאװ
 ירֲא ןַא דעלכַאזטּפיױה ןבילברַאפ טינ ןיוש זיא ,? ווא .פ .א יד .סעירטסוד

 -בלַאה רעטנזיוט רעטרעדנוה .עיטַארקָאטסירַאירעטעברַא רעד ןופ עיצַאזיגַאג
 .ןעייר עריא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז רעטעברַא עטלושעג-טינרָאג ןוא עטלושעג

 ןיא ןעננַאנַאב זיא עיטַארקָארויב יד סָאװ ןטקַא עטמעשרַאפמוא יד
 ,רעטעברַא-ליטסקעט ,רעטעברַאד-ןזייא ןוא ,לָאטש ,ליבָאמָאטָא יד ןגענג 4

 רעד ןופ עזַאב עיינ יד ןָאטעג ?סיירט ַא טָאה ,.ַא .א רעטעברַא-םונימולַא
 יד זיא ןעמונעג טנורג ןיא רעבָא .טכַאװשעגּפָא סָאװטע יז ןוא .ל ווִא .פ .א
 ןוא טייקכעלטניירפ סטלעווזור ןיא טשיוטנַא ,רעטעברַא יד .ןבילברַאּפ עזַאב
 -סיורַא קיטייצכיילנ ןבָאה ,ןכיילנ רעייז ןוא ,סנייט ,סנירג יד ןגעג טנרָאצרעד
 ןייק .סגָאינװי ערעייז ווּפ ןעמַאר יד ןיא ןפמעק וצ גנוגיונ ערָאלק ַא ןזיוועג
 עסיוועג ןיא שטָאכ ,ןעמוקענרָאפ םינ זיא סנָאינוי יד ןופ שרַאמפױרַא-ןסַאמ
 -ןדירפוצמוא יד ןצונסיוא טריבורּפ ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה סעירטסודניא
 ןופ ץענ רעד ןיא ייז ןרָאנוצנײרַא ,רעריפ יד טימ רעטעברַא יד ןופ טייק
 ,סנָאינוי-עינַאּפמָאק

 רעטעברַא עקיניזטסואווַאבנסַאלק ,עשיטנַאטילימ ,עכעלטנרא עלַא רַאפ
 .ל א .פ .א ןקידופמעק םעד ןפלעה וצ עבַאנפיוא יד ןענַאטשעגפיוא זיא
 ןרעוו טריפעגכרוד ןעק סָאד .סעיציזָאּפ עגייז ןסרַאטשרַאּפ וצ ליפ ןוא טנער
 .גנוגעוַאב ןָאינוי-דיירט רעד ןופ ןלייט עלַא ןופ גנוקיגיײטרַאפ ַא ךרוד רָאנ

 .פ .א רעד ןופ דנַאטשַאב ןלעירטסודנוא םעד ןופ עלעבַאט עשיטסיטַאטס עז (*
 .קיטקָארּפ ןוא ְעיִרָאְטְט ,.ל וָא .פ .א ;לטיּפָאק ןיא .ל ווָא
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 ןיא ,סנָאינוי עלעירטסודניא יד ןיא טריזינַאגרָא ,לייט ןסניל םעד יפניירא

 ףמַאק ןסייה ַא ןיא ןעייטש רעדילנטימ יד ואוו ,סנָאינוי .? ווֶא .פ .א יד

 וצ ןסקאווענסיוא זיא ,עטמאאב עכיוה ענעגייא יד ןוא רעבענטעברַא יד ןנעג
 ,טייקידנעווטיונ רעקידנענערכב ַא

  סיטסַאט ןיט גוורעדנע ןַא טרעדָאפ עגָאל עטרעדנעעג

 ,לירּפַא --- ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטכַא רעד

 ַא טימ טזיילעג יז ןוא םעלבָארּפ יד טלעטשעג טָאה דנַאלוװילק ןיא --- 4
 סנָאינוי .? ווֶא .פ .א יד ןיא טעברַא יד זַא טכיירטשרעטנוא סָאװ ,עיצולָאזער

 .רעקיטַאּפמיס ערעייז ןוא ןטסינומָאק יד רַאפ טײקיטעט-טּפיוה יד טרעוו

 .עבַאגפיוא עטסלעוטקַא יד יוװ ןרָאװענ טלעטשעג זיא טייסיוייא ןָאיגוי-דיירט

 -סינומָאק רעד ןופ טעטימָאס-לַארטנעצ ןופ גנוציז עטרעטיירברַאפ יד

 ןשינָאל ןקידרעטייוו םעד טכַאמענ טָאה -- 1959 ,רַאונַאי --- ײטרַאּפ רעשיט

 ןשיטַארקָאמעד רַאפ ףמַאק ,טייקינייא ןָאינוי-דיירט .נעוו םעד ףיוא טירש

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןנענ עוויסנעּפָא-רטנָאק ַא ,סנָאינוי יד ןיא לָארטנָאק

 ןריזינַאגרָא ןוא ,גנורינער-טלעווזור רעד ןופ טציטשענ זיא סָאװ עוויסנעפָא

 טָאה עיצולָאזער יד סָאװ ןעננוזָאל-טּפױה יד ןענייז --- עטריזינַאנרָאמוא יד

 ,טקרעמעגנָא

 : ןייוװלייט ךיז טנעייל עיצולָאזער יד

 -טנורג יד ןופ רעטעברַא עיינ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ סולפנוירַא רעד,
 .ל װָא .פ .א יד ןיא עיצקודָארּפ-ןסַאמ ןופ ןקירבַאפ ןוא ןעירטסודנוא

 -טםימ עסַאמ-טּפיוה רעד ןופ עיצַאזילַאקידַאר עקידנגיימש יד ןוא סנָאינוו
 -נסַאמ ןוא שיטנַאטילימ רעמ סנָאונוי .ל וװָא .פ .א וד טכַאמ סָאד --- רעדילג

 רערענָאיצולָאװער רַאפ ןטייקכעלגעמ עיינ טנפע ןוא רעטקַארַאכ ןוא טפַאה

 .סנָאונוי יד ןיא קינייוועניא מעברַא-ןסָאמ
 יײמרַאּפ רעד ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד זומ טכַא ןיא ץלַא סָאד קידנעמעג,

 .פ .א יד ןיא טייקיטעט יד -- ןייז טעברַא ןָאינוי-דיירט ןופ טיבעג ןפיוא

 ןסַאמ יד ןריזיליבָאמ וצ ךעלדימרעדמוא ןוא שיגרענע :סנָאינוי ,ל ווָא

 גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עצנַאג ווו סנָאונוי יד ןיא רעדילגטימ
 ןיא טפַאשרעריפ רעד רַאפ ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא עכעלגעט-גָאט יד ןופ
 סע .ףמַאק-ןסַאלק ןופ קיטילָאּפ יד סנָאינוי יד ןיא ןריפכרוד רַאפ ,סקיירטס

 .פ .א יד ןיא טעברַא עקידתושממ ןריפוצכרוד ייטרַאּפ רעד רַאפ קיטיונ זיא

 -ָארויב ןָאינוי-דיירט רעד ןופ דנַאטשרעדיוװ םעד קידנעמוקייב ,סנָאונוו ,7 ווָא

 ויטרַאּפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא ךעלטשער עשיטנַאטקעס וד ןופ ןוא עיטַארק

 ",גנוגעווַאב ןָאינוי-דיירט רערענָאיצולָאוװער רעד ןופ רעגנעהנָא יד ןשיוװצ ןוא



 .4 סַאלק-רעטנברַא ןשינַאקירטמא ןופ ץטנישצג

 .סנָאינוי עלעירטסודניא עטסרעמ יד ןענייז ,עיניל רעד טימ גנַאלקנייא ןיא

 רעד ואוו ןטרָאד סרעדנוזַאב ,.? ווֶא .פ .א רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא

 ,ליבָאמָאטָא ןיא יוװ ,ןפמַאק ענעדײשטנַא רַאפ ןענַאטשעג זיא לייפ ןוא קנער

 -סערד רעד ןיא ןוא ל?ליטסקעט ,ןּפורגלַאטעמ ןוא ןליוק ,ןזייא ןוא לָאטש

 .פ .א רעד וצ טגנַאלַאב רעטעברַא טייהרעמ עסיורג יד ואוו ,עירטסודניא

 .ןָאינוי ,? ווא

 ןטַאמלוזער עקידלַאב טגנערב עיצאטנעירָש עיג

 -לָאטש יד .ןעמוקעג דלַאב זיא עיצַאטנעירָא רעיינ רעד ןופ טכורפ יד
 רעביא קיײרטס-לַארענעג ַא רַאפ עינַאּפמַאק רעייז טיינַאב ןבָאה רעטעברַא
 ןט7 ןוא ןט6 ןופ ץנערעפנָאק יד --- עטמאַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ּפעק יד
 לייפ ןוא קנער רעטריזינַאגרָא רעד טָאה ןָאסרעטעּפ ןיא ,1999 ,רַאורבעּפ
 יד טּפוטשעגסױרַא ןוא טנעה ענייז ןיא טפַאשרעריפ יד ןעמונעגרעביא
 ןיא .(רעלעק) רעפלעהסיורַא עשיטסינָאטסװַאל ערעייז טימ עטמאַאב עטכער
 -ַאב לייפ ןוא קנער עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עירטסודניא-ליבָאמַאטָא רעד
 ןגעג עיציזָאּפָא עקיטכיט ַא טסקַאװ עירטסודניא-ןליוק רעד ןיא ןוא גנוגעוו
 -עג ןיא עיטַארקָארויב .? ווֶא .פ ,א יד ,עקילק ןייז ןוא סיאול .? ןַאשזד
 ןוא "גירק , רעד .טייקיטליגכיילג ריא ןופ ןכירקוצסױרַא ןעוועג ןעגנואווצ
 ןעוועג זיא --- 1959 ,רַאורבעּפ --- ןטלעווזור טימ ?םולש , רעד רעטעּפש
 טָאה ןירג םַאיליו ,ןסַאמ יד ןשיװצ ןטנוא זיורבפיוא םעד ןופ טקודָארּפ ַא
 ןוא .א.ר.נ רעד ןגעג דייר עפרַאש טימ לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקסיורַא טזומעג
 -עג רעירפ רע טָאה סָאד זַא ,ןגיוושרַאפ טָאה ןירג .סדראָאב-רָאביײל עריא
 ןעוועג זיא סָאװ ,סימָארּפמָאק סטלעווזור ןעמענוצנָא רעטעברַא יד ןטאר
 - ,רעטעברַא יד רַאפ ּפַאלק רערעווש ַא

 רעד .דייר יד ייב ןביילברַאפ ןלעוו ליסנואק-וויטוקעזקע רעד ןוא ןירג
 ַא טימ טביולרעד ןוא ןפלעה טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ןיילַא טקַאפ
 -ניא-?יבָאמָאטַא רעד ןיא קיײרטס-לַארענעג ַא רַאפ עינַאּפמַאק ַא ליומ ןבלַאה
 לייפ ןוא קנער "רענעסָאלשעגסיױא, ןַא טימ ןעלדנַאהרַאּפ ןזומ ןוא עירטסוד
 רעק םעד ןופ טייקידנעווטיונ יד טרירטסנַאמעד ,רעטעברַא-לָאטש ןופ עטימָאק
 -כיר רעד ןיא טכַאמעג ןבָאה גנוגעװַאב עשיטסינומָאק יד ןוא עקניל יד סָאװ
 .סנָאינוי .? ווָא .פ ,א יד ןיא טעברַאזןסַאמ ןופ גנוט

 ןופ גנומיטש רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא טייז רעטייווצ רעד ןֹופ
 טסוגיוא --- עיצקורטסניא סנירג ןופ לַאזקיש רעד רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד
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 .ןעייר ערעייז ןופ ןטסינומַאק יד ןסילשוצסיוא ֿסנָאינוו עֶלַא וצ --- 4
 טרירָאנניא קידנעטשלופ טָאה סנָאינוי טייהרעמ עקידננעוורעביא ,עסיזיר יד

 רעטנזיוט .,טנעדיזערּפ ,? ווא .פ .א םעד ןופ גַאלשרָאפ םעד ןוא עצעה יד

 -ניא יד ןנלָאפוצסיוא טינ ןסָאלשַאב ןבָאה סגָאינוי עקיטרָא עויטַאװרעסנַאק

 -ייברַאפ טינ טלָאװ קירוצ רָאי עכעלטע טימ ווירב-רַאלוקריצ ַאזַא .עיצקורטס

 .ל ןוָא .פ .א יד ןעוו טייצ יד ,שינרעדליוו רעד ןיא םיטש ַא יװ ןעגנַאגעג

 -ומָאק , רעד טימ סטלק-רעטעברַא ןופ ןלייט ןקערש טנעקעג ןבָאה ןטַארקָארויב

 זיא ןטסינומָאק יד ןופ שזיטסערּפ רעד .רעבירָאפ זיא "רַאפעג רעשיטסינ

 םעיינ, םעד ןיא גנושיוטנַא יד ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןסקאוועג קרַאטש

 -רעטייוו יד ןיא ןטסינומָאק יד ןופ לייטנָא רעקיטכיט רעד .ןניטשעג זיא "ליד

 שזיטסערּפ םעד ןריטנעמעצ ןוא ןביוה טעוװ רעטעברַא יד ןופ ןפמַאק עקיד

 ,טפַאשטניירפ ןוא יורטוצ ןופ גניר ןטסעפ ַא ןיא ןצלעמשסיוא םיא ןוא



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ייווצ

 רעמעברַא-רעגענ יד ןופ ענַאל יד

 -- .םורד ןיא סרצגצנ יד ןופ ץגַאל ץעשימָאנָאקצ יד ןוא לָאצ יד

 ןיא טייהרצמ ַא ןצנייז --- .טצטש יד ןיא גנורץעדנַאװסיוא רציײז

 -נַאּב ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא רצמרַאפ-רצנענ -- .ןטַאטש ןטַאק ריּפ
 -טכצר ףשיטילָאּפ ןוא טיײקמנרָא טכעלקצרש רייז --- .ענישטטש

 ,רענרצ ךָאנ עגַאל רצייז טכַאמ ".א.א.א,, סטלצווזור --- .טײקיזָאל

 רצריפ ,ל וװָא .פ .א --- .טרינימירקסיד קרַאטש רעטעברַא-רעגענ---

 .טס טסיא ןוא ָאגַאקיש ןיא ןטכַאלש יד --- .םזיאָארק-םישזר ןפלצה

 רעשיטסינומָאק רֶעֹד ןופ לָאר יד ןוא ָארָאבסטַאקס --- .סיאול

 -ןופצ יד ןיא סָאטעג-רעגענ יד -- .ד .ל .א רֶצֹד ןופ ןוא ײטרַאּפ
 סרעּפַארק-רעש יד ןוא ליח ּפמעק -- .ןָאדנרקה ָאלעשזדנַא -- .ןטַאטש

 .דנַאל-ןטָאק םעד ןיא גנומיטשַאב-טסבלעז ןופ גנוזָאל יד --- .ןָאינוי
 יד -- .ײטרַאפ רנשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טפַאטרענגעג יד ןוא

 ,טעטילַאנָאיצַאנ 8 ןענייז סרענצנ

 .סרענענ ןָאילימ ףלעווצ םורַא ךיז ןעניפעג ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא
 -ענ טינ ,ןטַאטש-םורד יד ןיא ןָאילימ בלַאה-ַא-ןוא-ןיינ םורַא ןענייז ייז ןופ
 יז טָאה -- 1804--861 -- גירקירענריב רעד סָאװ ,םעד ףיוא טקוק
 רעלַארעדעפ רעד וצ טנעמדנעמַא רעט14 רעד ןוא יירעּפַאלקש ןופ טיירפַאב
 ןענייז ,טכער עכיילג טימ טריטנַארַאג ןוא טנרָאװַאב ייז טָאה עיצוטיטסנָאק
 ,ננוקירדרעטנוא רעמַאזיורג א וצ ןפרָאװרעטנוא םורד ןיא ןסַאמ"רעגענ יד
 .טפַאלקשרַאפ ןוא זָאלטכער ןענייז ייז .שיטילָאּפ ןוא לַאיצַאס ,שימָאנַאקע

 ,גירק-רעגריב ןופ ףוס םוצ ןרָאװעג טיירפַאב ןענייז סרעגענ יד ןעוו
 -נגעלעג רעטסעדנימ רעד טימ טגרָאזַאב טינ גנוריגער עלַארעדעפ יד ייז טָאה
 ןבילבעג ןענייז ןפַאלקש עטיירפַאב יד ,ןבעל ןעיירפ ַא ןטלַאהוצפיוא טייה
 -רַאפ וצ ךיז ןדייס ,ןבעל ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ ןָא
 ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס עלארעדעּפ יד ןעוו .ןרַאה עקידרעירפ יד וצ ןעגניד
 טימ רעשרעה עסייוו יד ןבָאה 1877 ןיא ןטאטש-םורד יד ןופ ןגיוצעגקירוצ
 עטנפָאװַאב ןופ עיצַאזינַאגרָא עמייהעג ַא ,ןעלק-סקולק-וק םעד ןופ ףליח רעד
 עמרָאפ רעיינ ַא ןיא עצרַאװש יד ןביײרטוצניירַא ןזיװַאב ,ןטסירָארעט עסייוו
 ,יירעפַאלקש ןופ
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 םעטסיס ַא ךרוד עסייוו יד ןופ דנַאל םוצ ןדנובענוצ ןענייז סרעגענ יד

 רעד טימ ןלייט ךיז) גניּפַארק-רעש ,(דנַאל ןעגניד) ײרעמרַאפ-טנַאנעט ןופ
 ןופ ןרָאװעג טבױרַאב ןענייז ייז .(דנַאל ןופ רעמיטננייא ןטימ שינעטערעג

 ןיא ןעמיטש טינ ןענעק ייז .ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןעמענוצלייטנָא טכער םעד

 ןעמענרַאפ ןזומ ,סָאטעג עטרעדנוזענּפָא ןיא ןעניואוו ןזומ ייז ,ןלַאװ יד

 ןענייז רעדניק ערעייז .ןעייװמַארט ןוא ןענַאב ןיא רעצעלּפ-ץיז ערעדנוזַאב

 ךיז טלעטש ןוא דלודעגנ םעד רענענ ַא טרילרַאפ רעמָאט .,ןלוש ןופ טביײרַאב

 ךיילג ןַארַאפ ןענייז ,דרָאלדנעל ןייז ןופ ננוקירדרעטנוא רעלאטורב רעד ןגעג

 רעטנוא םיא ןשטניל ןוא םיא ןלַאפַאב סָאװ ,סעדנַאב עסייוו טנַאה ןרעטנוא

 טָאה רע זַא דיירסיוא רעד ןיא ךעלנייועג .דיירסיוא ןשלַאפ ,ןטסוּפ ַא

 ,ןפיירגנָא טלָאװעג יז ןוא יורפ עסייוו ַא טקידיילַאב

 עסיורג רָאג יד זיא םורד ןיא סרענענ ןָאילימ בלַאה-ַא-ןוא-ןיינ יד ןופ

 סוזנעצ ןלארעדעפ םעד ןופ ןרעפיצ יד .,דנַאל ןפיוא טקיטפעשַאב טייהרעמ

 ןפיוא ןענייז םורד ןיא עצרַאוװש עלַא ןופ ?טירדדייווצ זַא ,ןָא ןביג 1920 ןיא

 ןסַאמ-רעגענ יד ןענייז ןטרָאד .טרעקרַאפ זיא ןטַאטש-ןופצ יד ןיא ,דנַאל

 -םרַאפ רעדָא רעמרַאפ-רענענ לָאצ יד ,רעטעברַא עשיטָאטש ךעלכַאזטּפיוה

 .ןָאילימ לטרעפ ַא רָאנ זיא ,1920 ןופ סוזנעצ םעד טיול ,ןופצ ןיא רעטעברַא
 -גיא רעד ןופ גנוטיירּפשסיוא יד .ןטיבעג ענַאל יד ךיז טָאה 1920 טניז

 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ ,דָאירעּפײהמחלמ םעד ןיא עירטסוד

 ןזָאלרַאפ וצ סעקינשַאּפערָאה עשרעגענ ךס ַא ןבירטעג ןבָאה ,םורד ןיא רָארעט

 ןופ טעטש יד ןיא סרעדנוזַאב ,טעטש יד ןיא ןרעדנַאװסיױא ןוא םייה רעייז

 זיב 1920 ןופ ראי ןעצ יד ןיא זַא ,טצַאשענּפָא טרעוו סע .,ןטַאטש-םורד יד

 ןוא טפַאשטריװדנַאל יד ןזָאלרַאפ סרענענ ןָאילימ ַא רעכעה ןבָאה 0

 -םורד יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה טנזיוט 680 םורַא .טעטש יד ןיא זעמוקעג

 לַאװק ַא ןרָאװעג ןענייז ייז ואוו ,טעטש-ןופצ יד ןיא עקירעביא יד ןוא טעטש

 .טעברַא רעטריציפילַאװק-טינ ,רעקיליב ןופ

 סעקיגטַאּפערטה ןעבײײז סרעגעג טייהרעמ עקידנגעװרעביא

 טייהרעמ עקידנגעוורעביא יד טכַארבעגסיױרַא טָאה 1980 ןופ סוזנעצ רעד

 טנעצָארּפ 9,/ סיוא ןכַאמ סרעגענ יד .עצרַאװש יד ןשיווצ סעקינשַאּפערָאה

 רענײמעגלַא רעד ןופ רעבָא ,דנַאל ןיא גנורעקלעפַאב רעניײמעגלַא רעד ןופ

 .ןעגנוקיטפעשַאב "עלופטסנידרַאּפ , ןיא ןגיוצעגנניירַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ לָאצ

 עיצרָאּפָארּפ רעייז זַא ,טניימ סָאד .טנעצָארּפ 11.3 סרענענ יד סיוא ןכַאמ

 ןעמ ןעוו סרעדנוזַאב ,עסייוו יד ייב יו רעסערג ליפ זיא סעקינַאשּפערַאה



 201 | סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ שטכיטצג

 . גנוקיטפעשַאב "עלופטסנידרַאפ, טניימ סרענענ יד ייב זַא טכַארטַאב ןיא טמענ
 -עדעפ יד ואוו ,עסייוו יד ייב יו טיילטפעשעג עסיורג ןוא ןריקנַאב ןייק טינ
 עלעירטסודניא יד ןוא ןטסילַאטיּפַאק עסיורג יד ןיירַא טנכער גנורינער עלַאר
 ,עטקיטפעשַאב "לופטסנידרַאפ , ןופ עירָאנעטַאק רעבלעז רעד ןיא רעטעברַא

 יד סָאװ עיצַארגימע עסיורגנ יד זַא ,ךיוא טזייו סוזנעצ רעבלעז רעד
 ןצנַאנניא ןוא 1928 ןיא רעמַאזננַאל ןרָאװעג זיא טכַאזרואראפ טָאה המחלמ
 1927 ןוא 1916 ןרָאי יד ןשיוװצ .סיזירק ןופ ןרָאי יד ןיא טלעטשענּפָא ךיז

 -ןופצ יד ןיא ןעמוקעג עצרַאוװש טנזיוט טרעדנוה ייווצ טימ ןָאילימ ַא ןענייז

 -םיזירק יד ןיא ,טרעקראפ .,ןעננונלָאפרַאפ ןוא רעננוה ןדיימוצסוא ןטַאטש
 יד עכלעוו ןופ רעגנוה ןוא טײקיזָאלטעברַא רעטיירּפשרַאפ רעד טימ ,ןרָאי
 טָאה ,עסייוו יד ןופ רעקרַאטש ןוא רעגרע ןטילעג ןבָאה רעטעברַא עצרַאוװש
 טעטש-ןופצ יד ןיא סָאטעג עסיורג יד ןופ גנורעדנַאװסיױוא ןַא טקרעמַאב ךיז
 ןוא קרָאי וינ ,םעלרַאה ןיא סעילימַאפ-רעגענ רעטנזיוט .םורד ןיא קירוצ
 ןטעליב-ןַאב עטסיזמוא יד ןעמונעגנָא ןבָאה ןערטנעצ עסיורג ערעדנַא יד ןיא
 רעטלַא רעד ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא ןבענעג ייז טָאה ןעמ סאו
 (,127 טייז ,2 סוב'טסעפ רָאביײל) .םייה

 יד ןיא ןערטנעצ-רענענ עסיורג עיינ ןפַאשַאב טָאה עיצַארגימיא יד
 רעכעה זיא גנורעקלעפַאב עשרענענ יד ואוו טעטש ןיינ ןַארַאפ .טעטש-ןופצ
 .קרָאי וינ ,םעלרַאה זיא רעטנעצ רעשרעגענ רעטסערג רעד ,100,000 ןופ
 ,םעלרַאה ןיא טפַאשגנע רעכעלקערש ןיא ןבעל סרעגענ ןָאילימ ?טרעפ ַא םורָא
 ןַארַאפ קרָאי וינ ןיא ןענייז סָאטעג עשרעגענ עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ
 ַא טימ ָאגַאקיש ןיא טָאטש עטייווצ יד .עצרַאװש טנזיוט ט90 ןוצ טנעָאנ
 טגָאמרַאפ עיפלעדַאליפ .ןשטנעמ טנזיוט 284 ןופ גנורעקלעפַאב רעשרעגענ
 רעכעה ןלייצ סנילרָא-ינ ןוא ןָאטגנישַאװ ,רָאמיטלַאב ןוא םרעגענ 0
 עשרעגענ ןסקאוועגסיוא ןענייז טעטש עסיורג ןיינ יד רעסיוא .עדעיי 0
 דנַאלווילק ,טיִארטעד יו ,טעטש עלעירטסודניא עלעטימ ייר ַא ןיא ןלַאטרַאװק
 .טעטש ערענעלק ערעדנַא ןוא

 ַא ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשרעגענ םעד טלדנַאװרַאפ טָאה עיצַארגימיא יד
 ןיא קידנדער טינ ןיוש ,ןופצ ןיא עירטסודניא רעד ןיא רָאטקַאפ ןקיטכיוו
 ,םורד

 -נַאלּפ (לָאװמיוב) ןטַאק יד ףיוא יירעּפַאלקש רעד ןופ בייהנָא עמַאס ןופ
 ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייחרעמ ַא ןעוועג עצרַאװש יד ןענייז סעיצַאט
 ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא ןדָאב רערעסערג א ןעוו .ןטַאטש עשיטנַאלטַא-םורד יד
 -עג ןבירטענטימ --- ןעגנַאגעגטימ םרעגענ יד ןענייז גנוריוויטלוק-ןטַאק טימ
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 ןדרליב סרענענ יד .,סעיצַאטנַאלּפ יד ןופ גנוטיײרּפשסיוא רעד טימ --- ןרָאװ

 -םורד ףלעווצ ןיא ךיז טיצ סָאװ דנַאל סַאּפ ןטאק םעד ןיא טייהרעמ ַא טציא

 -שַאּפערָאה עצראווש ןָאילימ ףניפ ןעניואוו ןטאטש ףלעווצ יד ןיא .ןטַאטש

 ,דנַאל סַאּפ ןטאק םעד ןיא ןעניואוו ןָאילימ בלַאה ַא ןוא יירד רעביא ,סעקינ

 דגַאל {טַאס ןיא סעמירָאיַאמ 8 סרעגעג

 טריפעגכרוד ןיא ןוא עכעלטסניק ַא ןיא ןטַאטש ןיא גנולייטעצ יד

 "ירעט יד .רעשרעה עסייוו יד ןופ ןסערעטניא עשיטילָאּפ יד בילוצ ןרָאװעג |

 ַאַא .ןדָאב ןכעלטפַאשטריו ריא טיול ןרעוו טלייטעננייא ףרַאד עירָאט

 -ָאטיױא טלָאװ ,עקיסעמקעווצ ןוא עקיטכיר עקיצנייא יד זיא סָאװ ,גנולייטנייא

 ,ַאמַאבַאלַא ןופ לייט ןטסערג םעד ןופ עירָאטירעט עשרעגענ ַא ןפַאשעג שיטַאמ

 עקינייא ןיא ,יּפיסיסימ ןוא ַאינישזדריוו ,אישזדרָאשזד ,סאניײלַארַאק עדייב

 ןיא ,טעטירָאיַאמ עקידנעטשלופ א עצרַאװש יד ןענייז םורד ןיא ןטנגעג

 ןיא .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 87 וצ טנעָאנ ייז ןענייז ןלייט ערעדנַא

 ןוא יּפיסיסימ ,אישזדרָאשזד ,אניײלָארַאק-םורד -- ןטַאטש עטלַא ריפ יד

 רעד ןופ טנעצַארּפ 79 וצ טנעָאנ עצרַאװש יד סיוא ןכַאמ -- ַאמַאבַאלַא

 ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג

 ןטַאטש-םורד יד סָאװ ןלַאירעטַאמ עיור ןופ ןלַאװק:-טּפיוה ייווצ יד

 -ַאב ןענייז עצראװש עטסרעמ יד ,קַאבַאט ןוא ןטָאק ןענייז ןריצודָארּפ

 גנוטעבראַאב-דרע ןופ ןעמרָאפ יד .ןטַאק ןופ עיצקודָארּפ רעד ןיא טקיטפעש

 -טנַאנעט עסייוו יד .גניּפַארק-רעש ןוא ײרעמרַאפ-טנַאנעט : יילרעייווצ ןענייז

 ,דנַאטשוצ ןכעלקערש ַא ןיא ךיוא ךיז ןעניפענ סרעּפַארק-רעש ןוא רעמרַאפ

 םנופ ?ּפַאטש ןרעקירעדינ ַא ךָאנ ףיוא ןענייז רעמראפ עשרעגענ יד רעבָא

 ןיא רעּפַארקרעש ןוא טנַאנעט רעד .רעטייל ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקע

 רעיירפ ַא רע זיא לעיציפָא ,רָאטַאטנַאלּפ ןכייר םעד ייב ףַאלקש ַא שימָאנָאקע

 ןיהואוו טינ טָאה רע רעבָא ,ליוװ רע ןעוו םרַאפ יד ןזָאלרַאפ ןעק ןוא שטנעמ

 ןופ ןריר טינ ךיז רע ןעק ,ןריסַאּפ לָאז רעדנואוו אזַא ןעוו וליפַא ןוא ןיינ וצ

 -עגסיוא קירטש ןרעװש ַא טימ סָאבעלַאב םוצ ןדנובענוצ זןיא רע .טרָא

 | .ןדלוש ןופ ןטכָאלפ

 ןופ טגירק רָאטַאטנַאלּפ רעכייר רעד סָאװ טפַארק-טעברַא עקיליב יד

 סטנעמטסעווניא-טלענ יד םיא טרָאּפשרַאפ רעּפַארק-רעש ןוא רעמראפ-טנַאנעט

 רעמראפ-טנַאנעט רעד .טעברַא ןופ ןדָאטעמ ערעכעה ןוא ןענישַאמ ןריפוצנייא

 ןטנערוקנָאק עכיירגנלָאפרעד ןענייז סעילימַאפ ערעייז טימ רעּפַארק-רעש ןוא
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 רעמרַאפ-טנַאנעט םעד טגניווצ רָאטַאטנַאלּפ רעסייוו רעד .ןישַאמ רעד ןופ

 זומ ךעלטנייוועג .ןעייזרַאפ וצ ליפיוו ןוא ןעייזרַאפ וצ סָאװ רעּפַארק-רעש ןוא
 -ניירַא ןעק סָאװ (גנוצנַאלפ) רוטלוק יד רָאנ ןעייזרַאפ רעמרַאפ רעמערָא רעד
 ַא טינ ןעק ,ליפשייב םוצ ,ױזַא ,רָאטַאטנַאלּפ םעד טלעג ןמוזמ ןעגנערב
 ערעדנַא ןעייזרַאפ סַאּפטַאק םעד ןיא רעּפַארק-רעש ןֹוא רעמרַאפ-טנַאנעט
 -נַאלּפ רעד .קַאבַאט רָאנ -- טנגעג-קַאבַאט רעד ןיא ,ןטַאק רעסיוא ןרוטלוק
 טינ טביולרעד ןוא רעּפַארק-רעש ןוא טנַאנעט ןייז טרילָארטנָאק רָאטַאט
 -ןַאלּפ רעד טעװ סנירג יד ןופ ?ייוו ,סנירג טימ ןטרָאנ ַא ןעייזרַאפ וצ וליפַא
 טרַא עילימַאפ ןייז ןוא טנאנעט םעד רַאפ ןוא טלעג ןייק ןכַאמ טינ רָאטַאמ
 סנירג עשירפ ןָא ןייגַאב ךיז ןלעו עצרַאװש ןוא עסייוו עמערָא .טינ םיא
 ,טכורפ ןוא

 ןזומ עכלעוו ,סרעּפַארק-רעש יד ןענייז עטסטריטַאולּפסקע עמַאס יד
 .שינעטערעג רעייז ןופ טנעצָארּפ קיצפופ רָאטַאטנַאלּפ ןכייר םעד ןבעגקעוװוַא
 ךיוא זיא רע .ןדָאב ןופ רעמיטנגייא רעד זיולב טינ זיא רָאטַאטנַאלּפ רעד
 רעּפַארק-רעש םעד טגניווצ רע .טסילַאטיּפַאק רעד ןוא רחוס רעד סלייטנטסערג
 ,ןײרּפ ַא ףיוא שינעטערעג ןופ ?ייט ןקירעביא םעד םיא ןפיוקרַאפ וצ
 -רעש םעד טנרָאזַאב רָאטַאטנַאלּפ רעכייר רעד .ןילַא םיא ןופ טריטקיד
 עשירעביור רע טנכער םעד רַאפ .ןבעל םוצ טידערק ןוא גייצעג טימ רעּפַארק
 -נַאלּפ םוצ טדימשעגוצ ןוא ןדנובעגוצ זיא רעּפַארק-רעש רעד .ןטנעצָארּפ
 .ףאלקש ןייז שימָאנָאקע זיא ןוא רָאטַאט

 םוטנגייא רעייז ןופ רעמרַאפ עמערָא יד ןסיױטשסױרַא ןופ סעצָארּפ רעד
 ,ןזיוועג טָאה 1998 ןיא םורד ןיא סוזנעצ רעד .ַאּפמעט ןלענש ַא טימ ןָא טייג
 -רעש ןוא רעמרַאפ-טנַאנעט ןענייז רעמרַאפ עסייוו עַלַא ןופ טנעצָארּפ 42 זַא
 טנעצָארּפ 76.8 .רעכעה ליפ טנעצָארּפ רעד זיא עצרַאװש יד ייב ,סרעּפַארק
 לקיטש רעייז ןופ רעמיטנגייא יד טינ ןענייז רעמרַאפ עצרַאװש עלַא ןופ
 ןשיוצ עטסמערָא יד ,סרעּפַארק-רעש ןענייז 76.9 יד ןופ טנעצָארּפ 47 ,דנַאל
 ,עטסמערָא יד

 רעמראפ עצרַאװש יד ןפ טײקמערַא יד

 טימ סע רע טפיוקרַאפ ,דנַאל ןייז טפיוקרַאפ רָאטַאטנַאלּפ רעד ןעוו
 עקילָאמַא יד ןיא יו ,סעילימַאפ ערעייז ןוא סרעּפַארק-רעש ,סטנַאנעט ענייז
 טפַאשענּפָא ןיא ענישטשנאּפ רעדייא דנַאלסֹור רעשירַאצ רעד ןיא ןטייצ
 | .ןרָאװעג

 םעד ןדיינש ןופ סעצָארּפ רעד ןביוהעגנַא ךיז טָאה ןרָאי-המחלמ יד ךָאנ
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 ךָאנ געיעג רעד ןוא ןטַאק ןיא "עיצקודָארּפרעביא , יד .חטש-ןטַאק ןטייזרַאפ

 רעדלעפ יד ןדיינש וצ ןרָאטַאטנַאלּפ עכייר יד טכַארבעג טָאה ןטיּפָארּפ עכיוה

 ןיא דנַאל רעקַא ןָאילימ קיצנַאװצ ןוא טכַא .ןזיירּפ יד ןטלַאהוצפיוא ידכ

 םרעגענ יד ואוו ןטַאטש ריפ יד ןיא טפלעה זיא ןופרעד ,טייזרַאפ טינ ןבילבעג

 ַאישזדרָאשזד ,אניײלָארַאק טוַאס ,ַאמַאבַאלַא --- טייהרעמ עסיורג ַא ןענייז

 -טינ ןעמוקעגרָאפ זיא חטשיייזרַאפ םעד ןופ גנורענעלקרַאפ יד .יּפיסיסימ ןוא

 "עג ןענייז סרעּפַארק-רעש ןוא רעמרַאפ-טנַאנעט יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 טיירג ןוא ןקיניירוצסיוא ןרָאי עבלעז יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג ןעגנואווצ

 ןסקאווַאב ןעוועג זיא סָאװ דנַאל רעקַא ןָאילימ 42 ךָאנ ייזרַאפ םוצ ןכַאמ

 ןבָאה ייז .ןרָאװעג טריטַאולּפסקע טלּפָאד ןענייז רעמרַאפ יד .ךעלמייב טימ

 ןטעבראַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאלרַאפ קיטייצכיילג ןוא ץליהעג סָאד טקַאהעג

 .ןבעל ןקירעגנוה םעד ןגיוצעג רעירפ ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ןדָאב ?קיטש םעד

 -- ןָא ךָאנ טייג ןוא -- ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ סעצָארּפ רעטייווצ רעד

 יד יוװ רעקרַאטש סרעגענ יד ןפָארטעג ךיוא טָאה ,טפַאשטריװדנַאֿפ רעד ןיא

 ןרָאלרַאפ רעמרַאפ 96,000 ןבָאה ןטַאטש עטנכערעגסיוא ריפ יד ןיא .עסייוו

 עצרַאװש 84,000 ןענייז ןופרעד ,19295 ןוא 1910 ןשיווצ סמרַאפ ערעייז

 טעטש יד טליפעגנָא ןבָאה רעמרַאפ עצרַאװש ענעבירטעגסיורַא יד ,רעמרַאפ

 -רעש ןוא רעמרַאפ-טנַאנעט לָאצ יד טרעסערגרַאפ רעדָא עזָאלטעברַא טימ

 .סרעּפַארק
 ןבָאה ןוא ןטַאטש-םורד יד ןיא ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז עכלעוו יד

 ןוא עסייוו --- סרעּפַארק-רעש ןוא סרעמרַאפ-טנַאנעט יד ױזַא יו ןעזעג טינ

 .טניימ טיונ רעקידנעטש ,טיונ סָאװ ףירגַאב ןייק טינ ןבָאה ,ןבעל --- עצרַאוװש

 ַאזַא טימ דנַאל ַא ,עקירעמַא ןיא זַא ,ןביולג וצ ןייז רעווש טעװ רעדנעלסיוא

 -עג ךיז סעילימַאפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןלָאז ,רוטלוק רעשינכעט רעכיוה

 ןופ טינ ייז ןסייוו רָאנ טינ .רעטלַאלטימ ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ןיא ןעניפ

 -נטסערג רָאנ ,ןעגנוגנידַאב עשירַאטינַאס ןוא ןטייקכעלמעווקַאב עראטנעמעלע

 עצנַאג ןייק ,עצרַאװש יד סרעדנוזַאב ,סרעּפַארק-רעש יד טינ ןגָאמרַאפ סלייט

 זיא ןסע סָאד .סיפ יד ףיוא ךיש רַאּפ עצנַאג ַא ,בייל ןפיוא ןזיוה רָאּפ

 רעטצניפ סעקּפולַאכ יד .קינַאטנייא ןוא קיטפַאהרַאנ טינ ,םערָא ךעלקערש

 .רעטניוו ןיא טלַאק ןוא רעמוז ןיא סייה ,לבעמ ןָא ןוא

 גנונעכער םעד טריפ רע .רַאה רעקידנעטשלופ רעד זיא דרָאלדנעל רעד

 עצרַאװש ענייז ןובשח ַא ןבענוצּפָא עדריוו ןייז ןופ רעקירעדינ זיא סע ןוא

 ךיז רעדָא ןובשח ַא ןענַאמ רַאפ .סרעּפַארק-רעש עצרַאװש ןוא סטנענעט

 .ןבעל ןטימ טלָאצַאב סרעגענ רעקילדנעצ ןבָאה ןרעוו טלדניװשַאב ןגעג ןלעטש
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 ןטַאק ףיוא ןזיירּפ יד ןעוו ,סיזירק ןרַאפ ,ןטייצ ערעסעב יד ןיא ךָאנ

 -טסעפ גנוכוזרעטנוא ןַא טָאה ,קירעדינ ױזַא ןעוועג טינ ןענייז קַאבַאט ןוא

 יד ןופ טייקיזָאלפליה עשימָאנָאקע ןוא טייקמערָא עסיורג יד טלעטשענ

 טנויוט 880 ןטַאטש-ןטָאק יפ יד ןיא ןבָאה 1928 ןיא ,רעמרַאפ עצרַאװש

 -רַאֿפ טינ ןבָאה טנזיוט 900 ,תומהב ןייק טַאהעג טינ סעילימאפ-רעמרַאפ

 ןייֵס טנָאמרַאפ טינ וליפַא ןבָאה טגזיוט 500 ןוא ריזח ןקיצנייא ןייק טגָאמ
 טסַאּפ רעמרַאפ ןעמָאנ רעד .סרעּפַארק-רעש ץְלַא ןענייז סָאד .טח עסיצנייא

 יד ןבָאה םזירַאצ ןשיסור ןופ ןטייצ עטסנרע יד ןיא .ייז וצ טינרָאג ךיז

 ןכַאזרוא-טּפיוה יד ןופ ענייא .,ריזח ַא ןוא ןוה ַא טגָאמרַאפ םירעיוּפ טייהרעמ

 תופוע ןופ טקידיילעגסיוא ױזַא ןענייז סרעּפַארק-רעש עצרַאוװש יד סָאװרַאפ

 תואובת ןריוויטלוק וצ טינ ןביולרעד סדרָאלדנעל יד סָאװ ,סָאד זיא תויח ןוא
 ,טינ ןעק ייז רַאפ זייּפש ןפיוק ,תומהב ןעוועדָאה וצ ןבָאה זומ ןעמ סָאװ

 ,רעּפַארק-רעש רעד ,ךעלריטַאנ

 -מוא עקיצנייא ןייז ,רעמרַאפ-טנַאנעט םעד זיא רעסעב ךס ןייק טינ
 רעד טברַאטש .,ךָאנ טגָאמרַאפ רע סָאװ ?זייא םעד ףיוא טגנעה טייקיננעהּפָא
 וצ ךיז טרעדָאפ סע סָאװ "גייצעג , ענייז ןופ עטצעל יד רע טרילרַאפ ,?זייא
 עירָאגעטַאק רעד ןיא ןייגרעבירא רע זומ ,קַאבַאט רעדָא ןטַאק ןריוויטלוק
 ,רעּפַארק-רעש

 עצרַאוװש ןַארַאפ ןענייז סרעּפַארק-רעש ןֹוא רעמרַאפ-טנַאנעט יד רעסיוא
 סוזנעצ רעד .,ןָאזעס ןפיוא רעדָא רָאי ןפיוא ךיז ןעננידרַאפ סָאװ ,טנעה-םרַאפ
 רעד ןיא .דנַאל ןיא רעטעברַא-םרַאפ עשרעגענ 1,112,810 ןָא טיג 1920 ןופ
 ןטעברַא טייקכעלקריוו רעד ןיא ,טלַא רָאי ןעצ רעביא רעדניק ןיירַא ןעיינ לָאצ
 זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע .רָאי ןעצ ןופ רענניא רעדניק ןָאזעס ןיא
 רעדלעפ יד רעביא ןכירק ןוא ךיז ןניוב ןָא ראי ףניפ ןופ רעדניק עצרַאוװש
 ןטעברַא רעדניק עניילק יד .םיא ןביילק וצ רעטעּפש ןוא ןטַאק םעד ןקינייר וצ
 ןענַאװ זיב ייז ןטעברַא טפָא .ענעסקַאװרעד יד יװ ןדנוטש עגנַאל עבלעז יד
 ,עטשלחרַאפ קעװַא ןלַאפ ייז

 ענישטשנַאּפ רעייז ןוא רעמרַאפ עצרַאװש יד ןופ עגַאל עשימָאנַאקע יד
 ןענייז רעירפ .סיזירק םעד ןיא ןרָאװעג טרעגרערַאֿפ ליפ זיא (טפַאשטכענס)
 ַא ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,קַאבַאט ןוא ןטַאק ףיוא ןזיירּפ ענעקנוזעג יד ןעמוקעג
 .ןטסָאק-ריצודָארּפ ענייז וליּפַא ןעמוקַאב טינ טָאה רעריצודָארּפ רעד זַא ,ענַאל
 ןוא 8 וצ ןעקנוזענ זיירּפ רעד זיא ,קַאבַאט טנופ ַא טנעס 17 ןוא 18 טָאטשנָא
 זירּפ רעד זיא ,ןטַאק טנופ ַא טנעס 18 ןוא 12 טָאטשנָא .טנופ ַא טנעס 4
 -ןַאלּפ רעכייר רעד זַא ,ךיִז טייטשרַאפ .טנופ ַא טנעס 4 ןוא 9 ףיוא ןלַאמעג
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 סעציילּפ יד ףיוא סיזירק ןופ טסַאל עצנַאנ יד ןפרָאװעגפױרַא טָאה רָאטַאט

 -קערש ַא טכַאזרוארַאפ טָאה סיזירק רעד .רעּפַארק-רעש ןוא טנַאנעט ןייז ןופ

 סדרָאלדנעל יד .סרעּפַארק-רעש ןוא סטנַאנעט עמערָא יד ןשיוװצ רעננוה ןכעל

 .זייּפש ןוא טידערקס ןבעג וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה

 סרעּפַארק-רעש יד רַאפ ּפַאלק ַא םַארגָארּפ-"גנובעלפיוא , סטלעטזור

 -םיוא , ריא טימ עיצַארטסינימדַא-טלעווזור יד ןעמוסעג זיא רעטעּפש
 זיא סָאװ םַארנָארּפ א ,גנורעקלעפַאב-רעמרַאפ רעד רַאפ םַארנַארּפ-"גנובעל

 זייּפש ןיא לגנַאמ ןכעלטסניק ַא ןפַאש וצ וטפיוא "ןגולק , םעד ןיא ןענַאטשַאב
 -ירנַא) ?.א .א .א, יד .ןזיירּפ ןביוה וצ קעווצ ןטימ ןלַאירעטַאמ עיור ןיא ןוא

 --- םורד ןיא ןטנענַא טקישעגסיױרַא טָאה (טקַא ןָאשיירטסינימדַא לערושטלָאק
 -ַאב ןוא ןדיירוצנייא -- ןטנגעג עלערוטלוקירנַא ערעדנַא ןיא עבלעז סָאד
 טפרַאדַאב טָאה ןטַאק .חטשיייזרַאפ רעייז ןדיינש וצ רעמרַאפ יד ןסולפנייא

 גנוריפכרוד יד ןלַאפענסיוא זיא דָארג .טנעצָארּפ 83 ףיוא ןרעוו טצריקרַאפ
 ,רעדלעפ-ןטָאק יד רַאפ טעּפש וצ םַארנַארּפ-ננוצריקרַאפ ".א .א .א, רעד ןופ
 ןיוש זיא ןטַאק רעבָא ,רעקינייוו ןעייזרַאפ טנעקעג ןבָאה רעמראפ-האובת יד
 רעדלעפ עטייזרַאפ ןסיירוצפיוא ןרָאװעג זיא עבַאנפיוא יד .טיײזרַאפ ןעוועג

 ןענַאטשַאב ןזיא גנורינער-טלעווזור יד .("רעדנָא וָאלּפ ,) ןטכינרַאפ ייז ןוא
 (סעסונָאב) סמוימערּפ עטעפ ןופ חכ ןטימ ןוא עיידיא רענווָאדלַאװג ריא ףיוא

 -ןטַאק עטייזרַאפ .סריא טריפעגנכרוד יז טָאה ןרָאטַאטנַאלּפ עכייר יד רַאפ
 ירעש יד ןוא רעמרַאפ-טנַאנעט יד .,ןרָאװעג ןסירענפיוא ןענייז רעדלעפ
 ןוא ןטייב עטייזרַאפ ףיוא ןעלזייא ערעייז ןביירט טזומענ ןבָאה סרעּפַארק
 -סיוא ,ןרָאװענ טעבראַאב רעירפ זיא דרע יד ןכלעוו טימ ,רעקַא ןבלעז ןטימ

 : ךַאז עשימָאקײגַארט ַא ןעמוקענרָאפ זיא ייברעד .טייהרעטייזרַאפ ייז ןבָארג
 ַא טימ ןלעטש וצ טינ ןרָאװעג טרינערט גנַאל-ןרָאי ןענייז סָאװ ,ןעלזייא יד
 .ןייג וצ ןרָאװענ ןבירטעג טציא ןענייז ,דלעפ ןטייזרַאֿפ ַא ףיוא עטיּפָאק
 -רַאפ טינ ,ןעלזייא יד ,סנזײא:רעקַא יד טימ רעדלעפ עטייזרַאפ יד רעביא
 בייהנֶא ןופ ןענייז ,ןַאלּפ"ננובעלפיוא , ןלַאסָאלָאק סטלעווזור קידנעייטש

 ןלעטש וצ ייז ץימש ךס ַא טרעדָאפענ ךיז טָאה סע .טרַאּפשעגנייא ןעוועג
 .(גנובעלפיוא עשימָאנָאקע) "ירעווָאקיר , ןופ געוו ןקיטכיר ןפיוא

 עכעלנערטרעדמוא יד טכַאמעג טָאה חטשיייזרַאפ ןופ גנוצריקרַאפ יד
 יד .רעכעלגערטרעדמוא ךָאנ סרעּפַארק-רעש ןוא סטנַאנעט יד ןופ ענַאל |

 י- ,גְנֹוריִנַער רעלַארֶעדעּפ רעד ןופ גְנוְקיִטיִגרָאפ ןגָארקעג ןבָאה ןרָאטַאטנַאלּפ
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 סרעּפַארק-רעש ןוא סטנַאנעט יד .רעקַא םענעסירעגפיוא ןדעי רַאפ סמוימערּפ

 טָאה גנורינער עלַארעדעּפ יד ואוו ןטרָאד .,ןנָארקעג טינרָאנ שיטקַאפ ןבָאה

 ןעגנַאגעגכרוד סע זיא רעמרַאפ-טנַאנעט ַא וצ קעשט ַא טכַאמעגסיוא ןיוש

 ןוא טלעג ףיוא ןטיבענסיוא קעשט םעד טָאה סָאװ ,רָאטַאטנַאלּפ םעד ךרוד

 ניא סָאװ ןדלוש טימ לטעצ ַא רעּפַארק-רעש ןוא טנַאנעט םעד טלעטשעגוצ

 יד ןוא עיצַארטסינימדַא (ףליה) ףילער עלַאקַָאל יד סָאװ ,טקַאפ רעד .טמוק
 טָאה ,סנעשיטילָאּפ עסייוו יד ןופ טנעה יד ןיא טניל רוטנענַא ?.א .א .א,

 ןגָאלשרעד ךיז ןענעק לָאז רעצרַאװש רעמערָא ןַא זַא ךעלנעממוא טכַאמענ

 .רַאה ןייז ןנעג טייקיטכערעג

 רעגרע ןרָאװעג זיא גנורעקלעפאב-םרַאפ רעצרַאװש רעד ןופ ענַאל יד

 .גנובעלפיוא רעשימָאנָאקע ןופ םַארנַארּפ ".א .א ,א, סטלעווזור רעטנוא

 ירַאפ רעד ןיא ןרָאװעג טרינימירקסיד קידלַאװג עצרַאוש יד ןענייז רעירפ

 -סיוא טָאה ננוריגער עלַארעדעפ יד סָאװ זייּפש ךעלקעּפ .ףליה ןופ גנולייט

 יד ןרָאװעג ןבעגענּפָא טינ לָאמנייק ןענייז 1958-1932 רעטניוו ןיא טלייטעג

 ןעמונעגוצ סע ןבָאה טיילטפעשעג יד ןוא ןרָאטַאטנַאלּפ עסייוו יד .עצרַאוװש

 עבלעז יד ייז טפיוקרַאפ םעדכָאנ ןוא ןעמוק עצרַאוװש יד סָאװ תובוח יד רַאפ

 -טנַאנעט עסייוו יד ןגעג ןרָאװענ טדיציטקַארּפ זיא עבלעז סָאד .זייּפש ךעלקעּפ

 ייז ןבָאה עצרַאווש יד ןגענ ךעלריטַאנ רעבָא ,סרעּפַארק-רעש ןוא רעמרַאפ

 ,זָאלטכער ךָאד ןענייז עצרַאװש יד .הּפצוח רעמ טָאהעג

 םעד ןרילרַאפ ןופ סעצָארּפ םעד טרעלענשרַאפ ךיוא טָאה סיזירק רעד
 עצרַאװש וצ טננַאלַאב טָאה סָאװ דנַאל רעקַא 800,000 .ןדָאב םענענייא
 ,ןרָאטַאטנַאלּפ עסייוו וצ רעבירַא זיא רעמרַאפ

 ןיא ,ָאסנעקרא ,דנַאלגנע-וינ ןיא רעמרַאפ יד ןופ שרַאמ-רעננוה םעד ךָאנ

 ץיירק רעטיור רעד ןוא ןקָארשרעד ךיז ננורינער יד טָאה ,1921 רַאונַאי

 ,רעמרַאפ עטרעגנוהרַאפ יד ןשיווצ רעדיילק ןוא זייּפש ךעלקעּפ טלײטרַאּפ טָאה
 ערעייז רעביא שטייב ַא יו ךעלקעּפ יד ןטלַאחעג ןבָאה ןרָאטַאטנַאלּפ יד רעבָא
 ןייק זַא ,םעטסיס ַאזַא טלעטשעגנייא ןבָאה ןרָאטַאטנַאלּפ יד .טכענק-בייל
 ַא ןָא טייצלָאמ טנעס בלַאהדַא-ןוא-ייווצ םעד ןנירק טנעקעג טינ טָאה רעגענ
 ןטיור ןופ עטמאַאב יד .רָאטַאטנַאלּפ םעד ןופ שינעביולרעד רענעבירשעג
 ןטלַאהוצפיוא ןרָאטַאטנַאלּפ יד ןפלָאהעג ןבָאה ,םורד ןופ עסייוו ךיוא ,ץיירק

 ,ףילער רעלַארעדעפ ןופ חכ ןטימ טפַאשרעה רעייז
 ,םַארנָארּפ"גנוצריקרַאפ יד ןריפכרוד ןעמונעג טָאה ".א .א .א, יד }עוו

 .רערעווש ךָאנ ןרָאװעג סרעּפַארק-רעש ןוא סטנַאנעט יד ןופ עגַאל יד ןיא
 דנָאל ןופ ןרָאװעג ןבירטעגרעטנורַא ןצנאנניא ןענייז סרעּפַארק-רעש ךס א
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 יד .ןנעו יד ףיוא ןעלטעב רעדָא רעדלעפ יד ןיא ךיז ןרענלַאו ייז ןוא

 יד .ןבעל-רעננוה ןרעקירעדינ א ךָאנ ןעמעננָא טזומענ ןבָאה עקירעביא
 ןטַאק רעד ןיא טעּפמָאּפעג טָאה ננורינער עלַארעדעפ יד סָאװ ןרַאלָאד ןענָאילימ

 -ַאטיּפַאק ןוא סדרָאלדנעל יד ייב ןבילבעג ןענייז עירטסודניא קַאבַאט ןוא

 טָאהעג טינרָאנ ךיוא ןבָאה סרעּפַארק-רעש יד ןוא רעמרַאפ-טנַאנעט יד .ןטסיל
 שינעטערעג רעייז .,ןטקודָארּפ ערעייז ףיוא ןזיירּפ ערעכעה-סָאװטע יד ןופ

 -ענ ייז רַאפ זיא זיירּפ ןיא גנורעכעה יד ןוא סיוארָאפ טפיוקרַאפ ננַאל זיא
 ןטקודָארּפ יד רַאפ רערעייט ןלָאצ טזומענ ייז ןבָאה רַאפרעד .טעּפש וצ ןעמוק
 .ןפיוק ןפרַאד ייז סָאװ

 ךיז ןריזיגַטגרט רעדמרַאפ-"רעגעג

 -רעדיוו ַא ןָא ןצנַאגניא ןייגייברַאפ טינ ןענעק טייקיזָאלטכער ןוא רעגנוה
 ףיוא טייקמערָא עשרענענ יד .ןנָאלּפ ייווצ יד ןופ ןדייל עכלעוו יד ןופ דנאטש

 -רעדיוו ןוא עיצַאזינַאנרָא ןופ ןכוזרַאפ עכעלטע טכַאמענ טָאה סמראפ יד

 -רֶא ,ָאסנעקרַא ,ןיעליא ןיא רעמראפ יד ןבָאה 1919 רעבָאטקָא ןיא ,דנַאטש

 -ָארּפ ןופ גיל ַא) "גיל דלָאהסוַאה דנע רעמרַאפ וויסעדנָארּפ , ַא טריזינַאג

 עסייוו יד .טייקמערָא ןוא ענישטשנַאּפ ןנעג ןפמעק וצ (רעמרַאפ עוויסערנ

 ןענייז ןוא ןרָאװעג ריואווענ ןופרעד ןענייז ןטסילַאטיּפַאק ןוא סדרָאלדנעל

 ןשידלעה ַא ןזיװעגסיױרַא ןבָאה עצרַאוװש יד ,ןפאוו טימ עצרַאוװש יד ןלַאפַאב

 עכעלטע .םורד ןיא טנאקאב ןעוועג טינ גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,דנַאטשרעדיוװ

 -עג טעגרהרעד ןענייז רעקידייטרַאפ עצראווש עכעלטע ןוא רעלַאפנָא עסייוו

 -ענ טריטסערַא טינ רענייק זיא רעלַאפנָא יד ןופ זַא ,ךיז טייטשראפ .ןרָאװ

 ןוא טעטש ערעייז ןיא ןיילַא "גנונעדרָא ןוא ץעזענ , ךָאד ןענייז ייז .ןרואוװ

 ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא עצרַאװש לָאצ ערעסערג א זיא רַאפרעד ,ךעלטעווש

 .דַארנ ןטשרע דרואמ

 -רעט עננַאל וצ 67 ןוא טיוט םוצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןענייז ףלעווצ

 םעד טפַאשענּפָא טָאה טכירענ ןלארעדעפ םוצ ליּפַא ןַא .שינעננעפעג ןענמ

 ןופ גנוזָאל רעד .ןבילברַאפ ןענייז ןענימרעט-עמרוט יד רעבָא ,?ייטרוא-טיוט

 ערעזנוא רַאפ ךיז ןגָאלש רימ , : ןעווענ זיא ניל-רעמרַאפ רעוויסערגָארּפ ר

 ".טכע
 וצ לָאמַארעדיװ רעמרַאפ עצרַאװש יד ןבירטעג ןבָאה ןרָאי-סיזירק יד

 סָאװ רָארעט ןקיטולב םעד ףיוא קידנקוק טינ ,עיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןטכַארט

 ןעננאהעג רעדָא ןסָאשרעד ןענייז סרעגענ רעקילדנעצ .,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא
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 רעביא רעדָא דנַאל רעביא סדרָאלדנעל יד טימ ןטייסיטיירטש ןיא ןרָאװעג

 רעד ןופ טעטכירַאב טינרָאנ ןיוש טָאה עסערּפ יד .שינעטערעג ןופ גנולייטעצ

 ערעייז טלייטעגסיוא ןבָאה סרעשטניל יד סָאו טייקיטכערעג רעקיטולב

 יד ןופ לָאצ עכעלקריוו יד טסואוועג טינ טָאה רענייק .תונברק עצרַאװש

 .עטשטנילעג

 -ומָאק ןופ ןעמוקעג עיצַאזינַאגרָא רַאפ עוויטאיציניא יד זיא לָאמ סָאד

 ןענָאילימ יד טרעדורעגפיוא טָאה גנורעװשרַאפדַארָאבסטַאקס יד ,ןטסינ

 ןטסינומָאק יד רעכלעוו טימ טייקנסָאלשטנַא עשינרענע יד .םורד ןיא עצרַאוװש

 רעד רַאפ עינַאּפמַאק יד טריפענ ןבָאה סנעפעד רָאביײל לַאנַאשענרעטניא יד ןוא

 לַאװק ַא ןפורעגסיורַא טָאה ךעלגניא עקידלושמוא ןיינ יד ןופ גנוקידייטרַאפ

 ןוא סנעפעד רָאבייל רעד וצ סעקינשַאּפערָאה עצרַאוװש יד ןשיווצ יורטוצ טימ

 גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רעננע ןענייז רעדיוו ןטסינומָאק יד .ןטסינומָאק יד וצ

 .ןטַאטש-םורד יד ןיא עסַאמ רעשרענענ רעד טימ

 ןָאיוװי סרעּפַארק'רעש יד 8 ליח ףמעק ןיט לַאפנָא רעד

 ,ַאמַאבַאלַא ,ליה ּפמעק ןיא 1931 רעמוז ןסיוטשנעמַאזוצ עקיטולב יד

 "יּפַאק עסייוו יד סָאװ עקַאטַא רעד ןופ ןטַאטלוזער עטקעריד יד ןעוועג ןענייז

 ,עיצַאזנַאגרַָא עטעדנירגעג-יינ יד ןקיטשרעד וצ טכַאמענ ןבָאה ןטסילַאט

 .ןָאינוי סרעּפַארק-רעש יד

 ןשיטסינומָאק ַא ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא ןָאינוי יד

 שטָאב ,טנגעג ןקימורַא םעד ןיא טיײרּפשרַאפ ?ענש ךיז טָאח ןָאינוי יד ,רעוט

 עגנערטש ןוא שינמייהעג סיורנ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעננולמַאזרַאפ יד

 .ןרעוו טעדנעוועננָא טזומעג ןבָאה ןעלטימ-טייקיטכיזרַאפ

 ןופ זיוה סָאד ןלַאּפַאב ןענייז רעפלעהסיורַא ערעייז ןוא סדרָאלדנעל יד

 טנערברַאפ ,טיוט ףיוא יערג ףלַאר ןסָאשרעד ,ןָאינוי רעד ןופ רעציזרָאפ םעד

 סרעגענ יד .עקירעביא יד ןּפַאכ טנָאיעג ךיז ןוא רעוטדןָאינוי יד ןופ ןעמייה יד

 ,רעוט-ןָאינוי רעטעדנואוורַאפ ַא .טניה יו ןסישסיוא טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה

 ןיא ,ישזדעקסָאט שזדעלַאק ןשרעגענ םעד ןיא ןעװעטַאר טכוזעג ךיז טָאה סָאװ

 ,ןרָאסעּפָארּפ עשרעגענ ?עלערוטלוק , יד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגנסיורַא ךעלדנעש

 .עיזאושזרוב רעסייוו רעד ןופ רעניד

 "ןדנואוושראפ , ןענייז ליוודיעד ןופ עמרוט רעד ןיא עטריטסערַא ריפ

 סָאד ,ןדרָאמ יד טינ .ןענופעג טינ סרעּפרעק ערעייז טָאה ןעמ .ןרָאװעג

 יד טכארבעגמוא ןבָאה ןטסערַאסַאמ יד םינ ןוא ןעמייה יִד ןענערברַאפ
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 ןטכַאלש עסיטולב יד ךָאנ טָאה ןָאינוי יד ,טרעקראפ .,ןָאינוי סרעּפַארק-רעש

 -וצפיוא טכער סָאד יו ,ןעננורעדָאפ עקינייא .ניז ןזייוולייט ַא ןטלַאהענּפָא

 יי .ןרָאװעג טפמעקעגסיוא ןענייז ,ןטרָאג םענעגייא ןַא ןטלַאה
 ןוא ַאזוּפַאלַאט ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןָאינוי סרעּפַארק-רעש יד

 1984 ןיא טלייצ ןָאינוי יד .ןסקאוועג קרַאטש זיא ,ַאמַאבַאלַא ,סיטנוַאק יל

 -רָאפ םעד ןעמוסענייב ןבָאה רעמרַאפ עסייוו .רעדילגטימ טנזיוט סקעז רעכעה

 רעמרַאפ עסייוו .סרענענ יד ןנעג ןרָאװעג טצנַאלפעננייא זיא סָאװ לייטרוא

 ַא סָאד זיא ןטַאטש-םורד יד רַאפ .ןָאינוי סרעּפַארק-רעש רעד וצ ןעגנַאלַאב

 יד ןרעטעמשעצ ןצנַאנניא ןלעוו ןפמַאק עקידרעטייוו יד .ננוכיירגרעד עסיורג

 רעד ןוא עסערּפ עסייוו יד סָאװ סָאה-ןסַאר ןוא ןלייטרוארָאפ ןופ טנַאװ

 עצרַאוװש יד ןנענ טלעטשעגפיוא גנַאל-תורוד ןבָאה סאלק רעקידנשרעה רעסייוו

 ,סעקינשַאּפערָאה

 רעטעברט עסייוו ןופ עגַאל רערעגרע ןַא ןיא רעטעברַא-רעגעג

 ןענייז ןטאטש-ןופצ יד ןיא ןוא ןטאטש-םורד יד ןיא רעטעברַא-רעגענ יד

 -רַא עצרַאװש טייחרעמ יד .רעטעברַא עסייוו יד יו טריטַאולּפסקע רעגרע

 יד טָאה םורד ןיא .,ןכַאפ עטריציפילַאװק יד וצ טזָאלענוצ טינ ןרעוו רעטעב

 .רעטעברַא עצרַאװש עטריזינַאגרָא יד ףיוא םורק רעייז טקוקעג ,ל ווָא .פ .א

 ןבָאה עצרַאוװש ואוו ןטרָאד .ןריזינַאנרָא טלָאװעג טינ ייז ןבָאה סנָאינוי יד

 -ךַאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ,? ווֶא .פ .א יד ןבָאה ,ןָאינוי ַא ןפַאשַאב ןיילַא
 םוצ ,רעטנעּפרַאק יד ייב ,טרעדנוזענּפָא ןלַאקָאל-רעגענ יד ןטלַאהעג סנָאינוי

 .עצרַאוװש יד ןופ רעדנוזַאב טריזינַאגרָא עסייוו יד ןענייז םורד ןיא ,ליּפשייב

 ,ןלַאקָאל ערעדנוזַאב ןיא ןעגנַאלַאב ייז

 ,ףירגַאב רעד טלצרַאװעננייא ךָאנ זיא רעטעברַא עסייוו ךס ַא ןשיווצ
 עטשרע סָאד ייז וצ טגנַאלַאב עסַאר רעקידנשרעה "רערעכעה, ַא ןופ ןיז יו זַא
 ןרָאװעג טעּפמָאּפעגניירַא שיטַאמעטסיס זיא ףירגַאב רעד .טעברַא ףיוא טכער
 ,םורד ןיא ןריובעג .גנוניימ רעכעלטנפע רעייז טימ ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ
 יד ןיא ךיוא טּפַאכעגרעבירַא עסַאר רערעכעה רעד ןופ עירָאעט יד ךיז טָאה
 עכלעזַא ףיוא ךעלנעטיגָאט ןָא ךיז ןסיוטש רעטעברַא-רעגענ יד .,ןטַאטש-ןופצ
 ּםִא טינ עסייוו יד ךיז ןלעטש טּפָא .םזיניוװָאש ןסייוו ןופ ןעגנוטערטסיורַא
 .טעברַא ןֹופ ןסױטשוצסױרַא םיא ,ןצרַאװש ןגעג טַאטדלַאװג ןכיורבעג ןופ

 ,סיאול .טס טסיא ןיא ןוא 1917 ןיא ָאגַאקיש ןיא טכַאלש עקיטולב יד
 וד ןלַאפַאב ןענייז רעטעברַא עסייוו עטצעהעגפיוא ןעוו ,1919 ןיא ,ירוזיִמ
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 ןעוועג זיא ,ןעמייה טנערברַאפ ,ןשטנעמ טעדרָאמעג ,ןלַאטרַאװס עשרעגענ

 זיא םזיאָארק-םישזד) םזיאָארק-םישזד םעד ןופ קורדסיוא רעטספרַאש רעד

 .(ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז סרענענ יד רעכלעוו ןיא ענַאל-םָאנסיוא יד
 -םישזד םעד ןפמעקַאב וצ טינרָאנ ךעלקירדסיוא ןעוט רעריפ .? ווָא .פ .א יד

 ןלייטרוארָאפ-ןסַאר יד ייז ןקיטומרעד קיטקַארּפ רעד זיא ,טרעקרַאפ .םזיאָארק

 ןפָא ןענייז סיאול .טס ןיא רעריפ ,? ווָא .פ .א עקיטרָא יד .סָאה-רעגענ ןוא

 -נָא עכעלרעדרעמ יד ןיא טנַאה ַא טַאהעג ןבָאה ייז זַא ,ןרָאװענ טקידלושאב

 .תונברק רעקילדנעצ ליפ טסָאקעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא-רעגענ יד ףפיוא ןלַאפ

 טקיטפעשַאב ןענייז רעטעברַא-רענענ סָאװ ,םעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ,סיאול .טס טסיא ןיא רעזייה-טכַאלש יד ןיא ןרָאװעג

 םענייק טימ ךיז ןסיירוצנייא טינ ךיוא ןכוז רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד

 -רענענ רַאפ רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד ןענייז ןּפיל יד טימ .סרענענ יד בילוצ

 טייקבעלקריוו רעד ןיא .(גנומיטשאב-טסבלעז רעשרעגענ ןגענ ןענייז ייז) טכער

 ןופ עירָאעט עכעלדעש יד ןוא םזיאָארק-םישזד ןופ ןטקַא יד ייז ןגייוושרַאפ

 טיצ םזיאָארק-םישזד ןענַאװ ןופ ,עסַאר רעסייוו רעד ןופ טעטירָאירעּפוס רעד

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גנולעטש רעד ןנעוו) .לצרָאװ ןייז

 םעד ןיא ןעניפעג רענעייל רעד טעװ ענַארפ-רענענ רעד וצ ןרָאי עטשרע עריא

 - (.גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד :לטיּפַאק
 ליפ טעברַא רעד ייב םזיאָארק:םישזד רעד זיא ןטַאטש-םורד יד ןיא

 ,ןטסילַאטיּפַאק עסייוו יד .ןטַאטש-ןופצ יד ןיא יו רעלַאטורב ןוא רעפרַאש

 םיא ייב ןריוויטלוק ןליוו ,רעטעברַא ןסייוו םעד םַאזיורג ןעלדנַאהַאב סָאװ

 ןיול-רעגנוה ןרַאֿפ גנוקיטינרַאפ ַא סלַא עסַאר רערעכעה רעד ןופ ליפעג םעד

 ףיוא ןטעברַא ןטסילַאטיּפַאק עסייוו יד .ןעננוגנידַאב-טעברַא עטכעלש ןוא

 רערעכעה ַא ףיוא ןטלַאה ךיז ןלעוו רעטעברַא עסייוו יד ןעוו זַא ,עירָאעט רעד

 ךעלכַאזטּפיוה .,ץלָאטש רעייז ןעלציק סָאד טעװ ,עצרַאװש יד רעביא עפוטש

 ,רעטעברַא עצרַאװש ןוא עסייוו יד זַא ןזָאלרעד וצ טינ טליצעג סָאד זיא

 -ניימעג ןיא ןרעדירברַאפ ךיז ןלָאז ,עבלעז יד ןענייז ןסערעטניא סנעמעוו

 םזילַאטיּפַאק רעסייוו רעד טרעטיצ גנורעדירברַאפ ַאזַא רַאפ ,ףמַאק ןעמאז

 .םורד ןיא םזירָאלדנעל ןוא

 ןייק ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט יד ןיירַא טינ ןעמענ ןטַאטש-םורד עלַא ןיא

 םעד ייז ןעועדָאה טימרעד זַא גנונעכערסיוא רעד טימ ,רעטעברַא עצרַאװש

 עטלָאצַאב-טכעלש ערעייז ןשיווצ םזיניווָאש ןסייוו םעד ןוא ליײטרוארָאפ-ןסַאר

 -רַא עצרַאװש ןייק ָאטינ ןענייז סע סָאװ ,סע טמַאטש ןופרעד .,רעטעברַא

 עצרַאװש יד .םורד ןיא רעטעברַאליטסקעט 200,000 יד ןשיוװצ רעטעב
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 ,עירטסודניא- ?יטסקעט רעד ןופ ןכַאפ עקיטייז יד ןיא רָאנ טקיטפעשַאב ןענייז

 .ג .ד ,א רעמַארפיוא ,רעקינייר יו

 -נָא טזומעג ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עסייוו יד ואוו סעירטסודניא יד ןיא

 ןעמ ןעק ןעיורפ עסייוו לייוו ,לָאטש ןוא ןליוק --- עצרַאװש יד וצ ןעמוק

 .ןענייז --- ןעוועג טינ ןענייז רענעמ עסייוו נונענ ןוא ןקיטפעשַאב טינ ןטרָאד

 -ַאב ןיא ןעניואוו ייז ,עסייוו יד ןופ טרעדנוזעגּפָא רעטעברַא עצרַאוװש יד

 ףיוא ןרָאפ ןזומ ,לרעטצנעפ לעיצעּפס ַא ןופ טלָאצַאב ןנירק ,ןסַאנ ערעדנוז

 .ןכיילג סָאד ןוא ,ןעיײװמַארט ןיא רעטרע עטרעדנוזענּפָא

 רעגעלק ליפ טסנידרַאֿפ רעײז ,טעברַא ןופ ןבירטעג סרעגעג

 זַא ,ןסָאלשַאב אניײלָארַאק-טוַאס ןופ עיטימאק-ןאב יד טָאה 1939 ןיא

 רעסייוו ַא ןדייס טַאטש םעד ןרָאפכרוד טינ ןעק (ןַאב-ףָאלש) ןַאב-ןַאמלוּפ ןייק
 סרעטרָאּפ עצרַאװש ךס ַא .סענַאנַאװ-ףָאלש יד רעביא טכיזפיוא םעד טָאה

 ערעגרע ןַא ךָאנ .סעלעטש ערעייז ןריולרַאפ םעד בילוצ ןבָאה (רענידַאב)
 ןופ לייט-םורד םעד ףיוא רָאי ןבלעז ןיא טריסַאּפ טָאה ךַאז ערעכעלדנעש ןוא

 -סקיוו ןוא יּפיסיסימ ,טנַאיזיאול יד --- עינַאּפמָאק-ןַאב לַארטנעס יִָאניליא רעד

 סָאװ) טיילשטיווס יד ,רעטעברַא-ןַאב עסייוו יד ןבָאה ןטרָאד .עיניל-ןַאב גרוב

 -קיירב) טפַאשנַאמ-ןַאב יד ןוא רעצײה-וויטָאמָאקָאל יד ,(ןסלער יד רעביא ןקור

 -נָא רעטעברא עצרַאוװש ןייק ןזָאלרעד טינ ןלעװ ייז זַא ,ןסָאלשַאב (ןעמ

 ןבָאה ןעלקיסקולק-וק םעד ןופ עציטש רעד טימ .סעלעטש ערעייז ןטלַאהוצ

 ענלצנייא ןגעג םייחעג ןיא ןלַאפנָא עכעלרעדרעמ ייר ַא טריפעגכרוד ייז

 ַא טָאה יּפיסיסימ ןיא ןלַאנימרעט-ןַאב עטסרעמ יד ןיא .רעטעברַא עצרַאוװש

 -- ןַאמקיירב ַא רעדָא רעצייה ןצרַאװש ַא טימ ןרָאפנײרַא טנעקעג טינ ןַאב
 םעד .ןלַאפעגנקעװַא ןיא רעגענ רעד ןוא ןסָאשעגסיוא טָאה טנַאה עמייהעג ַא

 טסואוועג ןבָאה טעטש יד ןיא עלַא .טּפַאכעג טינ לָאמנייק ןעמ טָאה רעדרעמ

 רעביירש רעלַארעביל ַא .ןטלאהאב ןצנַאנניא סע טָאה עסערּפ יד .ןֹופרעד

 -ץעזעג יד ןעגנואווצעג טָאה סָאד .ןדרָאמ עטרינַאלּפ יד טקעדענפיוא טָאה
 -ענסיוא טָאה רעביירש רעד .ןעגנורעלקרעד טימ ןעמוקוצסיורַא רעטיהּפֶא
 ןסָאשרעד ןענייז רעטעברַא-ןַאב עצרַאװש ןביז ןופ רעקינייוװ טינ זַא ,טנכער
 טעדנואווראפ רעווש ןענייז ןעצ ןופ רעקינייוו םינ ןוא טיוט ףיוא ןרָאװעג
 טפארטשַאב טינ זיא רעדרעמ יד ןופ רענייק זַא ,ןגָאז וצ קירעביא ,ןרָאװעג
 .ןרָאװעג

 1980 ןיא ַאינישזדריוו ןופ עדנוטש רעד טיול ןטסנידרַאפ ןופ עלעבַאט ַא
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 26 ןופ רעקינייוו סרענענ יד ןופ טסנידרַאפ רעד זיא ךעלטינשכרוד זַא ,טזייוו

 רעטעברַא עסייוו יד ןופ טסנידרַאֿפ םעד טימ ךיילנרַאפ ןיא טנעצָארּפ 40 זיב

 .סעירטסודניא עבלעז יד ןיא

 -ןֿפיוק יד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז רעטעברַא עצרַאװש רעטנזיוט ?יפ

 יד טקיטעטשַאב טָאה טלעווזור ןעוו ,ןלימ-ץליחעג ,ןקירבַאפ-לָאטש ,ןבורג

 עצרַאװש יד ןגעג טרינימירקסיד רע טָאה ץנערוקנָאק רעקידרשוי רַאפ סדוָאק

 -נסיורד יד ןרָאװעג טזָאלענסיױוא ןענייז דוָאק-?יטסקעט םעד ןיא ,רעטעברַא

 ןופ טנעצָארּפ 90 רעביא .ןכיילג סָאד ןוא רעקינייר יד יװ ,רעטעברַא עקיד |

 עירטסודניא-ץליהעג רעד רַאפ סדוָאק יד .סרעגענ ןענייז רעטעברַא טראפ םעד

 ,ןרעגרע םוצ ,דיישרעטנוא ןַא ךיוא ןכַאמ עירטסודניא-לָאטש רעד רַאפ ןֹוא

 .עצרַאוװש ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד .םורד ןיא רעטעברַא יד רַאפ

 ,1984 רעמוז ,ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז סדוָאק יד יו םעדכָאנ רָאי ַא

 ַא ןופ ןיול רעכעלטינשכרוד רעד ואוו ,םורד ןיא רעצעלּפ ןעוועג ןענייז

 עסיורג ַא .עדנוטש ַא טנעס 14 ןזיב 8 ןופ ןעוועג זיא רעטעברַא ןצרַאוװש

 ןעיוב וצ גנורינער רעד טימ טקַארטנַאק ַא טָאהעג טָאה סָאװ עינַאּפמָאק-יוב

 .עדנוטש ַא טנעס 10 רעטעברַא עריא טלָאצעג טָאה ,יסענעט ןיא קירב ַא

 ,טעברַא ךָאו רעלופ ַא רַאפ רַאלָאד 678 טנידרַאפ סָאװ ,רעטעברַא-רענענ ַא

 .םורד ןיא גנוניישרעד ענעטלעז ןייק טינ ןיא

 םורד ןיט רָאטסַאפ ַא טרעװ סזיוומטִק { גנורעושרַאפ-ארָאבסטאקס יד

 גנוטכירניה יד ןוא סגניליב ןוא ינומ םָאט ןגעג גנורעוושרַאפ רעד ךָאנ
 גנורעוושרַאפ-ןסָאלק רעדנַא ןייק טָאה ,1927 ןיא יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ

 ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טפַאשרעטעברַא יד ױזַא טרעדורענפיוא טינ
 רעשרעיה עסייוו יד ןופ ךוזרַאפ רעכעלדנעש רעד יו טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא
 .עגָאלק רעטריצירבַאפ-ןפָא ןַא ףיוא ךעלגניא עצרַאוװש ןיינ ןענערברַאפ וצ

 -רעטנוא רערעטצניפ ןוא טייקיזָאלטכער רעקידנעטשלופ רעד ןיא רָאנ
 זיא ,םורד ןיא ןבעל עצרַאוװש ןָאילימ טכַא רעביא יד עכלעוו ןיא ,גנוקירד

 רעמרַאפ ןוא רעטעברַא-רעגענ רעטרעדנוה .גנורעוושראפ אזא ןעוועג ךעלנעמ
 ןריקַאטַא טלָאװעג ןבָאה ייז זַא דיירסיוא םעד רעטנוא ןעמוקענמוא ןענייז |

 דיירסיוא-שטניל רעטסמעוװקַאב רעד זיא סָאד .יורפ עסייוו ַא טריקַאטַא רעדָא
 .רָארעט ןקידנעטש ןיא ןסַאמ-רעגענ יד ןטלַאה וצ ןנָאמרַאפ עסייוו יד סָאװ
 ןטלָאװ רענייב ערעייז .,םַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ןטלָאװ ךעלנניא ןיינ יד

 םעד ףיוא רעדָא ןפיוהרעטייש ןופ רעייפ ןיא ןרָאװעג טנערבעצ גנַאל ןיוש
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 ךיז טָאה סָאװ עילַאװכ-טסעטָארּפ עקיטכעמ יד טינ ןעוו ,לוטש ןשירטקעלע

 ןביוהעגפיוא ןטסינומָאק ןבָאה סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןביוהעגפיוא

 -רעטניא רעד ךרוד עקניל ןוא ןטסינומָאק ןבָאה סָאד .גנוגעװַאב-טסעטָארּפ יד

 ,גנוקידײטרַאפ-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא) סנעפעד רָאבייל לַאנָאשענ

 יד ןיא ,ןסָאנ יד ףיוא עיצקַא-טסעטָארּפ יד טריפענ ןוא טּפוטשעג (רּפָאמ

 ןטלַאהוצּפָא ַאמאבַאלַא ןיא סרעשטניל יד ןעננואווצעג ןוא רעזייה-טכירעג

 ,ךעלגניא עקידלושמוא יד ןופ דרָאמ רעייז

 טנַאה ןרעטנוא טקורעגנרעטנוא ךיז ןבָאה יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס יוװ טקנוּפ

 -רעטעברַא ןוא סקיירטפ עסיורג ןופ טייצ ַא ןיא ,רעשרעה עשיטסילַאטיּפַאק יד

 יד ףיוא קערש ַא ןפרַאװ וצ ןרָאװענ טצונענסיוא ןענייז ןוא דנַאטשרעדיװ

 רעשרעה עסייוו יד ןבָאה ױזַא ,דנַאלגנע-וינ ןיא רעטעברַא-ליטסקעט ןוא -ךיש

 ןוא עסייו ,עזָאלטעברַא ןשיװצ געלשענ ַא טצונעגסיוא ַאמַאבַאלַא ןיא

 ןצרַאוש םעד ןגעג גנורעוושראפ עטסערג יד ןריפוצכרוד ךעלגניא עצרַאוװש
 ,טײקמַאזכרָאהעג ןוא ץרא-ךרד "רענינ, םעד ןענרעלוצנָא ןוא םורד ןיא קלָאפ

 ןיא עכעלנייוועג ץנַאג א ןיא גנורעוושרַאפ רעד ןופ גנומַאטשּפָא יד

 ןַאב-טכארפ ַא ןיא ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ךעלגניא-רענענ לָאצ ַא .םורד
 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד .ךעלדיימ ייווצ ןוא רענעמ עגנוי עסייוו ןביז טימ
 "טּפַאכעג , ןבָאה ןוא זָאלטעברַא ןעוועג ייז ןענייז עלַא ,1981 ,ץרעמ ןטס9

 ,סיפמעמ ןיא ,יסענעט ,אנונַאטַאשט ןופ ןַאב-טכַארפ ןטימ עזייר עיירפ ַא
 ןרָאפעגכרוד זיא ןַאב יד ןעוו טּפַאכעגפױרַא ךיז ןבאה עצרַאוװש יד .,יסענעט
 -אוו יד רעביא קידנעייג ,?גניא רעסייוו ַא ,ַאמַאבַאלַא ,יטנואק ןָאסקעשזד
 -סעטָארּפ טָאה רענעי ,?גניא ןצרַאװש א ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ,סענָאג
 ,רעקרַאטש ןעוועג ןענייז עצרַאװש יד .ןכָארבעגסױא זיא געלשעג ַא ןוא טריט
 זיא ןוא טשטילגענסיוא ךיז טָאה עסייוו יד ןופ רענייא ןעוו ,ןנעווטסעדנופ
 -נָא רעטסערג רעד טימ לנניא רעצרַאװש ַא טָאה ,ןָאגַאװ ןופ ןלַאפעגסיױרַא
 -נעװעטַאר ,ןָאגַאװ ןיא טּפעלשעגניירא קירוצ ןוא ןטלַאהענוצ םיא גנוגנערטש
 | .טיוט ןרעכיז ַא ןופ םיא קיד

 ,ןפייטרוארָאפ ןוא סָאה-ןסאר טימ טכידעג ױזַא זיא םורד ןיא טפול יד
 ךַאז יד ןעמונעג טינ ןוא טקיאורַאב טינ ךיז ןבָאה ךעלגניא עסייוו יד זַא
 עכעלטע ןענייז ןַאב רעד ןופ לעטשּפָא ןטשרע םעד ייב ,רענעמסטרָאּפס יו
 יד .ןנָאלשעג ייז ןבָאה עצרַאװש זַא טגָאלקרַאפ ךיז ןוא רעטנורַא עסייוו
 -ּפִא רעטייווצ רעד ,טניִאּפ יקַאר וצ טריפארגעלעט ןבָאה עטמאַאב-עיצנַאטס
 -רַאפ ןבָאה ךעלנניא עצרַאוװש יד ןופ לייט ַא .ןַאב רעד ןופ טקנוּפ-לעטש
 ןייק טעװ ,ןרילרַאפ עסייוו יד ןעוו ,עסייוו טימ געלשעג ַא ןופ זַא ,ןענַאטש
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 טָאה יז רעדייא ןַאב ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ייז ןענייז ,ןעמוקסיױרַא טינ סטוג
 טפרַאדַאב ךָאנ ןבָאה ייז .ןבילברַאפ ןענייז ךעלנניא ןיינ .טלעטשענּפָא ךיז
 טניאּפ יקַאר ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןַאב יד יו לענש ױזַא ,רעטייוו ןרָאפ
 עצרַאװש ןיינ יד ןוא ןרָאװענ טלגנירענמורַא סענַאנַאװ-טכַארפ יד ןענייז
 ןעזעג ספירעש יטויּפעד יד ןבָאה למוט םעד ןיא .,ןרָאװעגנ טריטסערַא ןענייז
 -רַאפ ייז טָאה ןעמ ןעוו .ןַאב ןופ ןפיולטנא וצ ןכוז ןשטנעמ עגנוי ייווצ יו
 ןיא ןָאטעגנָא ךעלדיימ עגנוי ןענייז סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןטלַאה
 .(רעדיילק-טעברַא) סלָארעװַא עשרענעמ

 רעטעפש ןעצמוקעג זיט ךעלדײמ עסייוו ןריִקַאטַט ןופ עגַאלס

 ענַאלק רעד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאחרַאפ ןענייז ךעלנניא עצרַאוװש ןיינ יד
 יד ןעגנעהוצנָא ייז ןלַאפעגנייא טינ ןיא םענייק .ךעלנניא עסייוו ןנָאלש ןופ

 ךעלדיימ ייווצ יד .יורפ עסייוו ַא ןריקַאטַא --- םורד ןופ עגַאלק עכעלקערש
 טיונ ןוא רעגנוה ןעמעוו ,טנעה קירבַאפ-ליטסקעט עמערָא ןעוועג ןענייז

 עדייב .בייל םענעגייא רעייז ןופ טסנידרַאפ רַאלָאד א ןכוז וצ ןבירטעג טָאה

 טריטסערַא בייהנָא ןופ ןענייז ,סיירּפ אינישזדריוו ןוא סטייב יבור ,ךעלדיימ

 רעסייוו רעד וצ ןעגנַאלַאב ייז ,ןּפעלשמורַא ךיז ןופ עגַאלק רעד ףיוא ןרָאװעג

 -ַאב ייז ןבָאה גנונעדרָא ןוא ץעזעג ןופ רעטיה יד ןוא (שערט) טייקמערָא

 | .עכלעזַא יו טלדנַאה

 ןבָאה ןטרָאד .ןעדסדַאנ ןיא עמרוט ןיא טכַארבענ ןעמ טָאה ךעלנניא יד

 ןופ גנומיטש רעטילגעגנָא ,רענעגיוצעגנָא רעד ןיא זַא ,טּפאכעג ךיז עסייוו יד

 טעװ ,טנגעג ןיא סרעּפַארק-רעש עצרַאוװש יד ןופ ךיז טנָארט סָאװ טלָאװער

 ַא ןריקַאטַא) "ּפיער, ןסיורג ַא ןזָאלבוצפיוא ךַאז עטנכייצענסיוא ןַא ןייז

 ַאזַא טיײלגַאב סָאװ גיײצעגרעּפַאלק עקיטיונ עֶלַא יד טימ סעצָארּפ (יורפ

 יד ייב קערש ןוא עסייו יד ייב סַאה-סַאר רעטפיורשענפיוא ,סעצָארּפ

 . עטוג א ןייז טעװ לָאמ ןייא טימ עצראווש ןיינ ןופ יירעשטניל ַא .עצרַאווש

 .רעטעברַא-םרַאפ ןוא סרעּפַארק-רעש יד רַאפ ערעל

 ,סמַאיליו ןישזדוי ,טלַא ראי 17 ,ןָאסרעטעּפ דואווייה---ךעלגניא ןיינ יד

 סנערַאלק ;טלַא רָאי 14 ןוא 17 ,טייר ידנע ןוא יִאֹר רעדירב יד ;רָאי 8

 רָאי 17 ,ירעמָאגטנָאמ ןעלַא ;רָאי 20 ,סמיוו ילרַאשט ; רָאי 17 ,סירָאנ

 ןגָאלשעצ קרַאטש עמרוט ןיא ןענייז --- טְלַא ראי 17 ,ןָאסטרעבָאר יליוו ןוא

 ייז ןבָאה ספירעש יטויּפעד ןוא עיצילימ-טייטס רעד ןופ ןטַאדלָאס .ןרָאװעג

 ןבעגוצ טינ ןלעװ ייז ביוא ןעיירעשטניל טימ טעשארטסעג ןוא טקינייּפעג



 פד סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ שטכישפנ

 ןטענָאיַאב טימ .,ךעלדיימ עסייוו ייווצ יד טריקַאטַא ןַאב ןפיוא ןבָאה ייז זַא
 ַא טייר ידנע ןקירָאי-14 ןופ ןסירענסױרַא רעקינייּפ יד ןבָאה בייל ןייז ןיא

 טקיטלַאװגרַאפ טָאה רעדורב ןייז יו ןעזענ טָאה רע זַא ,(עיסעפנָאק) "יודיו,

 .ךעלדיימ עסייוו יד ןֹופ ענייא

 .גנַאנ ןיא ןרָאװענ טזָאלעג לענש זיא טַארַאּפַא רעשידירוי רעצנַאג רעד
 קאנושארטס םעד טימ ןרָאװעג ןקָארשעגנָא ךיוא ןענייז ךעלדיימ ייווצ יד
 ןטלַאה טינ ןלעוו ייז ביוא ךיז ןּפעלשמורַא רַאפ ןרעוו טּפשמענ ןלעוו ייז זַא

 ןופ ןרָאװעג טקיטלַאװנרַאפ ןענייז ייז זַא ענַאלק רעטריצירבַאפ רעד ייב ךיז
 ןפיוא געלשענ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ץרעמ ןטס28 םעד .ךעלנניא עצרַאוװש יד

445, 6 
4 

 ןָאסרעטעּפ דואוויצה ןוא סירָאנ סנצרַאלק

 ןיא סעצָארּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ?ירּפַא ןטסקעז םעד ןוא ןַאב-טכַארֿפ
 .טלייאעג ךיז ןבָאה סרעשטניל יד .ַאמַאבַאלַא ,ָארָאבסטַאקפ לטעטש םעד

 רַאפ דירַאי םעד ןופ גנונעפערעד יד ןבילקעגסיוא ןבָאה סרעשטניל יד
 טצעהענפיוא ,רעניואוונייא-נרַאב טנזיוט עכעלטע .,סעצָארּפ םנופ בייהנָא םעד
 ןבָאה ןוא ?טעטש ןיא ןעמוקעג ןענייז ,ןכריק ןוא ןעגנוטייצ עקיטרָא יד ןופ
 -רַאפ עצרַאװש יד טיוט , :ןעיירשעג טימ טכירעג םעד ייברַאפ טרידַארַאּפ
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 ןוא עצעה עקיטפינ ַא טריפעגנָא טָאה ןעלק-סקולק-וק רעד ?'!רעקיטלַאװג

 ,גנומיטש-שטניל ענעפָא ןַא טשרעהעג טָאה טכירענ ןיא
 -ןיילק ענענייא רעייז ןבָאה סרעגענ יד) ןטסימרָאפער עשרענענ יד

 טריבורּפ ןבָאה (רעשרעה עסייוו יד רַאפ ינק יד ףיוא טכירק סָאװ ,עיזַאושזרוב
 -םיוא יד ןקיאורַאב וצ קיטקַאט עטליּפשעגסיוא ןוא עטריטידערקסידיטלַא יד

 טימ ןוא גנורעקלעפַאב רענשַאּפערָאה רעצרַאוװש רעד ןופ רעטימעג עטנרָאצעג
 עטגָאלקעגנָא יד רַאפ עדַאנג ןוא תונמחר ןטעבסיוא טייקמאזכרָאהעג רעליטש

 -נֶא טָאה ַאגונַאטַאשט ןיא םיחלג עצרַאװש יד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד .ךעלגניא

 רעד ןייז וצ ,ןעלק-סקולק-וק םעד ןיא רעכַאמ ַא ,ידָאר ,םענייא טלעטשעג
 טדערעגנייא ןבָאה םיחלג יד .ָארָאבסטַאקס ןיא ךעלגניא יד ןופ רעקידייטראפ

 טוָאלעגסױא ,רעסעב ןייז טעװ ױזַא זַא ,ךעלנניא יד ןופ ןרעטלע עמערָא יד
 ןקידייטראפ וצ ןָאטעג טינרָאג טָאה ידָאר .עכעלדיימרַאפמוא סָאד ךיז טָאה
 ןייז טימ סרעשטניל יד ןפלָאהעגפױרַא שיטקַאפ טָאה רע .,ןטנעילק ענייז

 יד ןטיירטשַאב טריבורּפ טינ וליפַא טָאה ידָאר .גנוריפפיוא רעקיטפַאהלקע
 .ךעלדיימ ייווצ יד ןופ ןנָאז-תודע עשלַאפ סָאד ןוא ןזייוַאב עטריצירבַאפ

 ןבָאה רעקידייטרַאפ רעד ןוא רעגָאלקנָא רעד ,ירושזד יד ,רעטכיר רעד
 ַא ןיא ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא ייב .עּפורג רעבלעז רעד וצ עלַא טגנַאלַאב
 וליפַא זיא רע ןעוו ןוא עפוטש רעקירעדינ ַא ןופ שינעפעשַאב ַא "רענינ,

 - עקירעביא יד רַאפ ליּפשיײיב ַא יו ןענערברַאפ וצ םיא טוג ךיוא זיא קידלושמוא

 ."סרעניג

 טָאה ירושזד יד .געט רֶאּפ ַא רָאנ טרעיודעג טָאה סעצָארּפ רעצנַאג רעד
 ,טייר יִאר ,?נניא ןקירָאי-14 םעד רעסיוא .,עטנָאלקעגנָא עלַא קידלוש ןענופעג
 ןענייז ,רעטלע ןגנוי ןייז בילוצ טיוט םוצ ןרעוו טלייטרואראפ טינ ןעק סָאװ

 ,לוטש ןשירטקעלע םוצ ןרָאװעג טלייטרואראפ ךעלגניא עלַא

 טיוט ןעװעג ךעלגניא יד ןטלָאװ .יד .לע .יא יד טי ןעװ

 -פיוא קינייו רעייז טקנעשענ טָאה דנַאל ןיא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 -סיורַא זיא עסערּפ עשיטסינומָאק יד רָאנ ,סעצָארּפ-שטניל םעד טייקמַאזקרעמ

 סנעפעד רָאביײל לַאנַאשענרעטניא יד .טסעטָארּפ ןקיכליה ַא טימ ןעמוקעג

 גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיילג ךיז טָאה ַאנונַאטַאשט ןיא עיצַאזינַאנרָא

 טכַאמענ רָאלק ייז רַאפ ןוא ךעלגניא עטלייטרואראפ יד ןופ ןרעטלע יד טימ

 ַא טימ ןבָאה ,רעטעברַא ענענַאטשענּפָא שטָאכ ,ןרעטלע יד .ענַאל עצנַאנ יד

 עקניל יד ןוא ןטסינומָאק יד זַא ןפירגַאב טקניטסניא ןשירַאטעלָארּפ ןטנוזעג
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 עקירעביא יד ןוא םיחלנ יד ןוא טניירפ עתמא ןענייז ,ייז וצ ןעמוק סָאװ
 עלַא ףיוא טקוקענ טינ ,ןרעטלע יד .טנייפ ןענייז סנעשיטילָאּפ עצרַאוװש
 -רעביא לָאז .ד ,לע ,יא יד זַא גנומיטשוצ רעייז ןבעגעג ןבָאה ,סעקנושַארטס
 ןלַאגעל 8 רעסיוא ןריפנָא לָאז ןוא רעדניק ערעייז ןופ גנוקידייטרַאפ יד ןעמענ
 .ןסַאמ יד ןשיווצ ףמַאק ןסיטכעמ א ךיוא רעזייח-טכירעג יד ןיא ףמַאק

 ,עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טציטשעג ,.יד ,לע ,יא יד

 .ךעלגניא ןיינ יד ןעװעטַאר וצ עינַאּפמַאק עשיטנַאטילימ א ןביוהעגנָא טָאה

 ןענַאילימ .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טיירּפשרַאפ ךיז טָאה עינַאּפמַאק יד
 -רַאפ-ןסַאמ ןיא ןוא סעיצַארטסנַאמעד ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה רעטעברַא
 ,רעביירש עטמירַאב רעטרעדנוה .ךעלגניאדָארָאבסטַאקס יד רַאפ ןעגנולמַאז
 רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןטסיטרַא ,עטנרעלעג

 טכַאמעג טָאה ,טייר ,ךעלגניא ייווצ יד ןופ רעטומ יד .גנוגעוַאב-טסעטָארּפ

 -ךַאפ םעד טימ ןעמאזוצ דנאברַאפ-ןטעװַאס םעד ןוא עּפָאריײא רעביא עזייר ַא
 ,לַאדננע ,שזד סיאול ,.יד ,לע .יא רעד ןופ רַאטערקעס םענעברַאטש

 ןיא טכירעג ןטסכעה ןיא ףמַאק ןלַאגעל ַא טריפעג טָאה .יד .לע .יא יד
 ,טכירעג ןטסכעה ןלַארעדעּפ םוצ ליּפַא םעד טכַארבעג רעטעּפש ןוא ַאמַאבַאלַא
 רָאנ ,ךעלדיירד עשינכעט ףיוא ןעוועג טיובעג טינ זיא ףמַאק רעלַאנעל רעד
 סרענענ יד ןופ טכער םעד ןֹופ ענַארפ רעשיטילָאּפ רעקיגנַאר-טשרע רעד ףיוא
 סָאד טריטנַאראנ דנַאל ןופ עיצוטיטסנָאק יד .סירושזד ןיא רעדילגטימ ןייז וצ
 דַאט ןעניפעג ןטסילַאטיּפַאק יד ןעוו עיצוטיטסנָאק ַא זיא סָאװ רעבָא ,טכער
 ? ןצעלראפ וצ עיצוטיטסנָאק יד קיטיונ

 ,החיצר סיורג טימ טעיָאוװעג טָאה םורד ןיא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד
 רעד ןופ ןלַאוטקעלעטניא עכעלרעגריבניילק ןוא עזַאושזרוב עשרעגענ יד
 דרָאלָאק ווָא טנעמסנַאװדַא רָאפ ןָאשיײאיסָאסַא לַאנָאשענ) .ּפ .יס .ַא .א .ג
 -עג ןבָאה (עצרַאװש יד ןופ טירשרָאפ רַאפ עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ---לּפיּפ
 -ומָאק , :יירשעג רעד .סרעשטניל יד ןוא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןפלָאה
 -רעטנוא זיא ,"ןטאטש-םורד עכעלדירפ ןוא עליטש יד ןלַאפַאב ןענייז ןטסינ
 ןוא טייו ,סנעקיּפ יו ,סנעשיטילָאּפ עשרעגענ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג
 -ומָאק יד זַא ,עצראווש יד טעארדענ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .עקירעביא יד
 ,ןפלָאהעגוצ ןבָאה ןטסימרָאפער עשרעגעגנ יד ןוא ןעגנערבמוא יז ןלעוו ןטסינ
 .א .א .נ רעד טימ ןענַאטשעג בייהנָא ןופ זיא עסערּפ עלַארעביל עצנַאג יד
 יד ןוא "ןָאשיינ , יד יוז ןלַאנרושז עלַארעביל יד .לע .יא רעד ןגעג .ּפ ,יס
 ,טצונַאב .יד ,לע .יא יד סָאװ ןדָאטעמ יד זַא טהנעטעג ןבָאה "קילבָאּפער וינ
 ןופ גנואיירפאב רעד רַאפ ףמאק םעד ןיא ןסָאמ יד ןעיצניירַא ןופ ןדָאטעמ
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 רעשרעה יד ןציירפיוא רָאנ טעװ סע .טינ גיוט ,ךעלנניא-ָארָאבסטַאקס יד

 .רעזייה-טכירעג יד ןיא סליּפַא טימ ןעקנערשַאב ךיז זומ ןעמ .ַאמַאבַאלַא ןיא

 טימ ןעגנַאגעגנָא ןענייז ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןוא .יד ,לע .יא יד

 עצנַאג יד ,טייקיזָאלטכער ןוא גנוקירדרעטנוא עצנַאג יד .ףמַאק-ןסַאמ רעייז

 ףמַאק םעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא עצרַאוװש יד ןופ עגַאל-םַאנסיױא

 .ךעלגניאדָארָאבסטַאקס יד רַאֿפ

 יד טלעטשעגסורַא ןפָא טָאה טכירעג ןטסכעה ןלַארעדעפ ןיא ליּפַא רעד

 .סירושזד יד ןיא סרעגעג ןזָאלוצ ןופ גנורעדָאפ

 םוצ טכַארבעג עינַאּפמַאקדָארָאבסטַאקס יד ןבָאה ןסַאמ עשרענענ יד וצ

 ןבָאה רעטעברַא-רעגענ יד .רעטעברַא עסייוו ןופ עציטשרסַאמ ַא לָאמ ןטשרע

 יד .רעטעברַא עסייוו יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןוא םַאזנייא טינ טליפרעד ךיז

 רענעריובעג ַא זיא רעסייוו רעדעי זַא ,ןטסימרָאפער עצרַאוװש יד ןופ ערעל

 - .גנונעקיילּפָא רעקיטכעמ ַא ןָא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ,ןצרַאװש ןדעי ןופ טנייפ

 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ טריפעג ,ךעלנניאדָארָאבסטַאקס יד רַאפ גנונעוװַאב יד

 רָאנ ,תונמחר ןופ ןעמָאנ ןיא טינ טריפעג ןוא ןלַאוטקעלעטניא ןוא רעטעברַא

 -עג טָאה ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא גנוקירדרעטנוא ןנעג ףמַאק ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןדנוברַאפ זיא גנוגעװַאב יד .רעטעברַא עצרַאוװש ךס ַא ןופ ןניוא יד טנפע

 -ןטַאק םעד ןיא עצרַאװש יד ןופ טכער םעד ןופ גנורעדָאפ רעד טימ ןעוועג

 .גנומיטשַאב-טסבלעז רַאפ דנַאל

 יד רַאפ סעצָארּפ םעיינ ַא טקיליװַאב טָאה טכירעג רעלַארעדעּפ רעד

 -- עגַארּפ-טּפיוה רעד ןופ טײרדעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה רע ,עטנָאלקעגנָא

 ןבעגעג זיא סעצָארּפ רעיינ רעד .,סירושזד ןיא ןציז וצ סרענענ ןופ טכער סָאד

 יטרַאּפמוא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עטנָאלקעגנָא יד זַא ,טנורנ ןפיוא ןרָאװעג

 .ָארָאבסטַאקס ןיא סעצָארּפ ןשיא

 -ָאוװער רעד וצ ןרָאװעג ןענואווענרעבירַא סטייב יבור זיא טייצ רעד רַאפ

 ,רוטייקעד ןיא ,סעצָארּפ ןטייווצ םעד ףיוא .גנונעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצול

 .ןעגנואָארד עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןענישרעד יז זיא ,1999 לירּפַא ןיא

 ןבָאה סיירּפ ןוא יז ױזַא יו ,תמא ןצנַאג םעד טלייצרעד טָאה סטייב יבור

 -טכַארפ ןיא ןרָאפעג ןענייז ייז ןעמעוו טימ ןוא ַאנונַאטַאשט ןיא טכַארברַאפ

 הדומ ךיוא ךיז טָאה ,רעטרַאק ,ריא טימ ןרָאפעג זיא סָאװ רוחב רעד .,ןַאב

 -ענ ןענופעג רעדיוו סמַאיליװ ןוא ןָאסרעטעּפ ןענייז ןגעווטסעדנופ .,ןעוועג

 .טיוט םוצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןוא קידלוש ןרָאװ

 םעד טימ סעצָארּפ רעטירד א ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעצעד ןטסקעז םעד

 ,ןָאטרָאה ןעווענ רעטכיר רעד זיא סעצָארּפ ןטשרע םעד ףיוא .טַאטלוזער ןבלעז



 9281 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ טטבישפג

 ?דייא ןטסילַאטיּפַאק עסייוו יד רַאפ עבַאנפיוא ןייז טריפענכרוד טָאה סָאװ

 .סעצָארּפ םעיינ ַא זיא טביולרעד טָאה רע סָאװ ךַאז עקיצנייא יד .ךייוו ןוא

 ןוא רענעּפָא ןַא ,ןעהַאלַאק רעטכיר ןעוועג זיא סעצָארּפ ןטירד םעד ףיוא

 ןיא ןענָאמרעד וצ "ןסעגרַאפ , וליפַא טָאה סָאװ ,רעטכיר-שטניל רעלַאטורב

 ןרעלקרעד ,ןליוו ייז ביוא ,ןענעק ייז זַא ירושזד רעד וצ סעיצקורטסניא ענייז

 ,קידלושמוא ןטנָאלקעגנָא םעד

 םעיינ ַא טימ טבירעג-שטניל םעד ףיוא טרעפטנעענ טָאה .יד .לע .יא יד

 ןלַארעדעּפ םוצ ליּפַא םעיינ ַא טימ ןוא ךעלגניא ןיינ יד רַאפ ףמַאק-ןסַאמ

 יד ןופ טכער םעד ףיוא טיובענ רעדיוו זיא ?יּפַא רעד .טכירעג ןטסכעה

 -נָאק רעד ןופ טריטנַארַאנ טכעד ַא ,סירושזד ןיא ןטָארטרַאפ ןייז וצ סרעגענ

 רעכעלטנפע רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ טקילייהרַאפ ױזַא זיא סָאװ ,עיצוטיטפ

 ,גנוניימ

 טָאה ,עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ רעקיטכיט ַא טיס טקיטפערקעג ,ליּפַא רעד

 טכירעג רעלַארעדעפ רעטסכעה רעד טָאה ,1958 ,1 ?ירּפַא ,טכורפ טכַארבעג

 ןָאסרעטעּפ ,עטלייטרוארַאפ ייווצ יד ףיוא לייטרוא-טיוט םעד טפַאשענּפָא
 ףךעד ןופ ורָאװעג ןסָאלשעגסיוא ןעגייז סרעגעג סָאוװ טנורג ןפיוא ,סירָאנ ןוא

 ןופ ץרַאה ןיא טפערט סע לייוו ,ניז רעקיטכיוו ַא זיא גנודײשטנַא יד .ירושזד

 -ענפיוא ןבָאה רעשרעה עסייוו יד סָאו סעיבַאגימירקסיד טפ סעטסיס רער

 טקיטעטשַאב לָאמַא רעדיוו טָאה גנודײשטנַא יד .עצרַאװש יד ןגעג טלעטש
 -רעטנוא עטלא יד רעביא עיצקַא-ןסַאמ רעשיטנַאטילימ ַא ןופ גוצרָאפ םעד

 ,ןטסימרָאפער יד ןופ ןדָאטעמ עשיטסילַאנעל-ןייר ןוא עקינעט

 שזיטסערּפ םעד ןביוהעג קידלַאװג טָאה גנוקידיײטרַאפ-ָארָאבסטַאקפ יד
 .ןוא םורד ןיא ןסַאמ עצרַאװש יד ןשיוװצ יײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ,סעיצַארטסנַאמעד-טסעטָארּפ עקילייצמוא יד .ןופצ ןיא
 -ומָאק יד זַא ,סעקינשַאּפערָאה עצרַאוװש יד ןזיוװַאב ןבָאה ןצנערעפנַאק ןוא
 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד סָאװ ףמַאק רעד .טניירפ עקיטכירפיוא ןענייז ןטסיג
 עלַא ןיא עזָאלטעברַא עצרַאװש יד רַאפ ףליה רעכיילנ רַאפ טריפעג טָאה
 ןיא עמרוט ןופ ןָאדנרעה ָאלעשזדנַא ןעיײרפַאב וצ ףמַאק רעד ,טעטש
 -רַא עצרַאװש ערעדנַא רעקילדנעצ רַאפ ףמַאק רעד ,ַאישזדרָאשזד ,ַאטנַאלטַא
 גנומיטששאב-טסבלעז ףיוא טכער םעד ןופ גנוזָאל רעד טימ ןעמַאזוצ ,רעטעב
 עשיטסינומָאק יד טרעגריבעגנייא ןבָאה דנַאל-ןטַאק ןיא עצרַאוװש יד רַאֿפ
 .סעקינשַאּפערָאה עצרַאוװש יד ןשיווצ .יד .לע .יא יד ןוא ײטרַאּפ

 זופ טפַאשרעה רעקיטולב רעד ןופ לָאבמיס ַא ןרָאװעג זיא ָארָאבסטַאקס
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 ןיא ָארָאבסטַאקס .םורד ןיא עצרַאװש יד רעביא ןטסילַאטיּפַאק עסייוו יד
 עסייוו ,רעטעברַא יד ןשיווצ טייקינייא רעקיטכעמ ןופ לָאבמיס ַא ןרָאװעג ךיוא
 טבורפ יד ןרָאװעג טרירטסנַאמעד זיא עצרַאוװש ןענָאילימ רַאפ .עצרַאוװש ןוא
 -ןטיוט ןיא ץלַא ךָאנ 1939 ןיא ןענייז ךעלגניאדָארָאבסטַאקפ יד .ףמַאק ןופ
 .ַאמַאבַאלַא ןופ טָאטש-טּפיױה ,ירעמָאנטנָאמ ןיא עמרוט-יבליק רעד ןיא זיוה
 -ברוד טנעקעג טינ טציא זיב ןבָאה רעשטניל עסייוו יד סָאװ ,טקַאפ רעד רעבָא
 עצראווש יד רַאפ גנוקיטומרעד רעקידלַאװג ןופ זיא ,גנוטכירניה רעייז ןריפ
 .םורד ןיא

 יד ןופ עצרַאװש ןסילשסיוא ןופ טקנוּפ םעד ןיא גיז רעשיטילָאּפ רעד
 יד רַאפ ףמַאק םעד ןופ גנוטיידַאב יד ןביוהרעד רעכעה ךָאנ טָאה ,סירושזד
 | .ךעלגניאדָארָאבסטַאקס

 -ענ טָאה יװרַאג) .ןלַאפעג קרַאטש סנטצעל זיא גנונעװַאבײװרַאנ יד
 רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .עקירּפַא ןיא קירוצ ןייג ןלָאז עצרַאװש יד טקידיירּפ

 רעד זיא יװרַאנ .גנונעוַאב ןייז ןיא עצרַאװש ןלייט עסיורג ןגניױצעגניירַא
 -ענ יד ןשיװצ עיזַאושזרוב-ןיילק רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעייטשרָאפ
 ןופ טייקיטעט יד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומאק רעד ןופ עיצַאטינַא יד (.סרענ

 -ערָאה עצרַאװש יד ןופ ןלייט עסיורנ טנייצרעביא ןבָאה .יד .לע .יא רעד
 -ןגעג ַא יװ םזילַאנָאיצַאנ עשרעגענ םעד ןופ סעירָאעט יד זַא ,סעקינשַאּפ
 ןיא סרענענ לָאצ יד .ךעלדעש ןוא שלַאפ זיא ,םזיניווָאש ןסייוו םעד טפינ

 יד ןיא ,גנונעװַאב רערענָאיצולַאװער רעד ןיא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 ץְּלֲא לָאר רעייז ןוא רעסעדנ ץלַא טרעוו סעיצַאזינַאנרָאןסַאמ עקניל
 | .רעקיגָאװ

 ןענייז ףליה רעזָאלטעברַא רַאפ ןפמַאק יד ןעוו ,ןרָאי-סיזירק יד ןיא
 -סערַא ,1929 ןיא ,אישזדרָאשזד ,טטנַאלטַא ןיא זיא ,ןערב ןלופ ןיא ןעוועג

 ײנַאנרָא רעצרַאוװש ַא ,ןָאדנרעה ָאלעשזדנַא רעקירָאי-19 רעד ןרָאװעג טריט
 -רַאפ ןענייז םיא טימ ןעמאזוצ .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאטַאז
 ַא טריפעג טָאה ןָאדנרעה .עסייוו ןוא עצרַאװש סקעז ךָאנ ןָאװעג ןטלַאה

 -טַא ןיא לָאה יטיס םוצ עזָאלטעברַא עצרַאוװש ןוא עסייוו ןופ עיצַארטסנַאמעד
 ןבָאה רעשרעה עסייוו יד ,ןכערברַאפ רעקיצנייא ןייז ןעוועג זיא סָאד .ַאטנַאל
 ןרָאי גירק-רעגריב יד ךָאנ ןופ ץעזעג ןטלַא ןַא ביוטש ןופ טּפעלשעגסיױרַא

 טיוט טימ טפָארטשַאב ץעזעג רעד .ןענָאדנרעה ןנעג טדנעוװעגנָא םיא ןוא
 טנורג ןפיוא זיא ןָאדנרעה .טלָאװער א וצ סרעגענ יד ןצעה וצ ךוזרַאפ ןדעי
 רערעווש רָאי קיצנַאװצ וצ ןרָאװעג טּפשמרָאפ ץעזעג ןטלמישרַאּפ םעד ןופ
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 -טנוזעג ןייז ןוא ןרָאװעג טקינייּפעג לַאטורב ךיוא זיא רע .עמרוט ןיא טעברַא

 יֵּפֶא טליצעג טָאה ףָארטש ערעווש יד .ןרָאװעג ןסירעגרעטנוא זיא דנַאטשוצ

 ןיא .עצרַאװש טימ עסייוו ןופ גנורעדירברַאּפ יד בייהנָא עמַאס ןיא ןכערבוצ
 יו ןכערברַאפ רערעגרע ליפ ַא סָאד זיא רעשרעה עסייוו יד ןופ ןניוא יד

 ןצרַאװש ַא ןופ טריפענ עסייוו ,עזָאלטעברַא עקירעגנוה רַאפ זייּפש ןרעדָאפ

 ,לצרָאװ ןטימ ןרעוו ןסירענסיוא זומ רַאפעג ַאזַא ,טסינומָאק

 עקרַאטש ַא טריפעגנָא ןבָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןוא .יד .לע .יא יד
 ןסײרוצסױרַא ןעגנולעג זיא סע זיב ננואיירפַאב סנָאדנרעה רַאפ עינַאּפמַאק
 ,ליעב ןכיוה ַא ףיוא טלעטשעג םיא טָאה טכירעג סָאד .ליעב ףיוא םיא
 זיא עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ףור ןפיוא רעבָא ,רַאלָאד טנזיוט ןצפופ

 טזָאלעגסױרַא 1934 טסוניוא ןיא זיא ןָאדנרעה ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג עמוס יד
 .טבירעג ןטסכעה םעד ןופ ןרעוו ןעמונענפיוא טעוװ ליּפַא ןייז זיב ןרָאװעג

 -נירַא ךיז רע טָאה עמרוט ןופ ןעמוסענסיױרַא זיא ןָאדנרעה יו ךיילג

 .ךעלנניא-ָארָאבסַאטקס יד ןעיײרפַאב וצ ףמַאק םעד ןיא ןפרָאװעג

 רעד ןרָאװעג ןלַאפַאב ַאטנַאלטַא רעבלעז רעד ןיא זיא רעבמעווָאנ ןיא
 ךיוא .ןדרֶא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ (גייווצ) שטנערב רעשילננע
 שטנערב םוצ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןכערברַאפ רערעווש רעד זיא ָאד
 (רעגעלקנָא) ינריוטַא-טקירטסיד רעד .עצוַאװש א עסיײװ טגנַאלַאב ןבָאה

 עצרַאװש ןוא עסייוו זַא ןזָאלרעד טינ לע ךיא, : טרעלקרעד טָאה ןיקיָאב
 ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןענייז שטנערב ןופ רעדילנטימ יד ".ןרבח ךיז ןלאז

 | ,ץעזעג םעד "ןצעלרַאפ

 ןופ3 ןיא רעטעברא-רעגעג יד ןופ עגַאל יד

 יד ןיא רעטעברא-רענענ יד ןופ ענַאל עלַאיצַאס ןוא עשימָאנָאקע יד

 טייקיזָאלטכער רעד ןָא .רעטעברַא עסייוו יד ןופ רעגרע ךיוא זיא ןטַאטש-ןופצ
 ןדייל ,ןטַאטש-םורד יד ןיא טשרעה סָאװ םזיאָארק-םישזד ןשיטילָאּפ םעד ןוא
 -םישזד ןלַאיצַאס ןוא ןשימָאנָאקע ןַא ןופ ןופצ ןיא רעטעברא-רענענ יד
 ןוא ןכַאפ עסיוועג ןיא ןעמונעגניירַא טינ ןרעוו רעטעברַא-רעגענ .םזיאָארק
 ןזייּפש וצ ךיז ןנַאזטנַא ןענַארָאטסער ייר ַא .ןטעברַא ערעסעב עסיוועג וצ
 ,גנוניואוו ַא ןיא רענענ ןייק ןיירַא טינ ןזָאל ןטנגעג עצנַאג ,סרעגענ

 יד ןופ רעגרע ליפ ןענייז עצרַאװש יד ןופ ןעגנוגנידַאב-גנוניואוו יד
 ןכוזרעטנוא וצ טמיטשַאב טָאה רעוואוה טנעדיזערּפ סָאװ עיסימָאק יד .עסייוו
 -סיוא טָאה סיזירק רעד רעדייא ךָאנ ןופצ ןיא סרעגענ יד ןופ ןעננוניואוו יד
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 טימ רעזייה ענעלַאפעגרעדנַאנַאפ ,טפַאשננע , :טעטכירַאב טָאה ,ןכָארבעג
 -ַאב עשירַאטינַאפ ןָא טניימ סָאד) ןעגנוגנידַאב עשירַאטינַאס עוויטימירּפ
 ".ןטנגענ-רעגענ ןיא ללכ רעד זיא טלעג-הריד עכיוה ןוא (.ע .מ---.ןעגנוגניד
 ,"זמיײט, קרָאי וינ רעד ןופ ןעמונענסיורַא ,?ייט רעטייווצ ,סוב טסעּפ רָאבייל)
 (,1951 ,27 רעבמעווָאנ

 יד ןיא רעמיצ א רַאפ טלעג-הריד רעכעלטינשכרוד רעד זיא ץרָאי וינ ןיא
 99,858 טינשכרוד רעד זיא םעלרַאה ןיא .טַאנָאמ ַא 96.67 ,ןטנגעג עקיליב
 סרעוואוה ןופ ןרָאװעגנ טלעטשעגטסעפ ןיא סָאד .טַאנָאמ ַא רַאפ רעמיצ ַא

 סָאד ןענניד רעטעברַא-רעגענ זַא ,עניווָאנ ןייק טינ זיא םעלרַאה ןיא .עיסימָאק
 טפָאלש טעב ןבלעז ןיא .טכַאנ רעד רַאפ רָאנ רעדָא נָאט םעד רַאפ רָאנ טעב

 .נָאט ןכרוד טפָאלש ,טכַאנייב טעברַא סָאװ ,רעטייווצ ַא ןוא טכַאנייב רענייא
 יד זיא ,ןרָאװעג ןטינשענ ףיט זיא ןיול רעד ןעוו ,ןרָאי-סיזירק יד ןיא

 עסייוו ןעוו .עסייוו יד ןופ רעכעה ליפ ןעוועג רענענ ןשיוװצ טייקיזָאלטעברַא
 רעמ טלעטשעגנָא ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה ,קיליב ןרָאװענ זיא טפַארק-טעברַא

 ,רעטעברַא עסייוו
 םעד סָאװטע טרעכעהענ ןבָאה סדוָאק עריא ןוא .א.ר.נ יד ןעוו ,רעטעּפש

 רעדיוו סע טָאה ,רעטעברַא עטסטלָאצַאב-טכעלש עמַאס יד ןופ ןיול-םומינימ
 עצראוש יד טקישעגקעװַא ןבָאה רעבענטעברַא ליפ .;עצרַאוװש יד ןפָארטעג
 סָאװטע זומ רע ביוא .עסייוו טימ ןטיברַאפ ייז ןוא רעטעברַא עטלושענד-טינ

 יד .עסייוו ןקיטפעשַאב רעסעב טסילַאטיּפַאק רעד טעװ ,ןיול םעד ןרעכעה

 -רַאפ ַא ןיא טקירדענסיוא ךיז טָאה עצרַאװש יד רַאפ .א,ר.נ רעד ןופ ףליה
 .טיײקיזָאלטעברַא רעטרעסערג

 םזילַאטיּפַאס ןופ ןברק רעטסערג יורפ"רעטעברט עצראװש

 -רעטעברַא עצרַאװש יד ךיז טניפעג ענַאל רערעווש רעדנוזַאב ַא ןיא

 טָאה ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא עטפסגרע יד ןריטסיזקע סע ואוו ןטרָאד רָאנ .יורפ

 ןשיווצ טנכעררַאפ ייז ןענייז סלייטנטסערג .גנוקיטפעשַאב וצ טערטוצ ַא יז

 סדוָאק יד רעטנוא רעטנורַא טינ ןלַאפ סָאװ עירטסודניא רעד ןופ ןגייווצ יד

 .וװ .זַא .א רענרעל ,רעפלעהסיורַא ,רעקינייר ,גנוננידַאב יו ,.א.ר.נ רעד ןֹופ

 טעמכ .עירטסודניא-קַאבַאט רעד ןיא ןעיורפ 18,000 ךיז ןעניפעג ױזַא

 רעד .עצרַאוװש ןענייז ןרַאניצ ייב ןטעברַא סָאװ ןעיורפ ריפ עדעי ןופ ענייא

 -קַאבַאט ןיא ןעיורפ עצרַאוװש יד זַא ,טנָאז טנעמטרַאּפעד:רָאביײל ןופ טכירַאב

 ןוא עטסטלָאצַאב-טכעלש יד ,עטסקירעדינ יד ,עטסרעווש יד, ןעוט ןקירכַאפ



 2088 סָאלק-רעטצברַא ןשינַאקירצמַא ןופ עטכישעג

 ןָאדרָאג ,ןעמיװ ָארגינ יד א ןָאשיזָאּפ יד) ."ןטעברַא עטסגנערטשעגנָא יד
 | (,6 טייז ,סגירב ןוא

 -גנונידַאב יד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז ןעיורפ-רעגענ עּפורג עטסערג יד
 עצרַאװש ןָאילימ ייווצ יד ןופ ןענייז 1930 ןיא .טעברַא-זיוה ןוא ןכַאפ
 : גנונידאב רעכעלנעזרעּפ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג 000,000 ןעיורפ-רעטעברַא
 ןוא עטלָאצַאב-טסגרע יד זיא סָאד .וו .זַא ,א ,ןעיורפ-שַאװ ,סניכעק ,ןטסניד
 סָאװ קרָאי וינ ןיא ןעיורפ עצרַאוװש ןַארַאפ .עּפורנ-רעטעברַא עטסצרַאװש
 ,גָאט ןיא טיײצלָאמ ןייא ןוא טַאנָאמ ַא רַאלָאד ןעצ רַאפ ןטעברַא

 טקיטפעשַאב ןעוועג 1980 ןיא ןענייז ןעיורפ עצרַאווש 90,000 םורַא |
 ,קירעדינ זיא ןיול רעד ואוו ,רעצעלּפ עכעלנע ןוא (ןעיירעשעוו) סירדנוָאל ןיא
 .עטנוזעגמוא ןוא ערעווש ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןוא עגנַאל ןדנוטש יד

 טסיטפעשַאב ןעיורפ עצרַאװש יד ןענייז עירטסודניאזזייּפש רעד ןיא
 לַאפּפָא םעד ייז ןקינייר רעזיײה-טכַאלש יד ןיא .ןגייווצ עטסטנוזעגמוא יד ןיא
 -רָאבייל ןופ ןיטעלוב) .וו. זַא .א ןסּפעש ןוא יק ,םיריזח עטעליוקעג יד ןופ
 (.9 טייז ,ןעמיװ ָארגינ חָא ןָאטיזָאּפ ןופ טריטיצ ,טנעמטרַאּפעד

 -ַאולּפסקע טרָאס ןטסגרע םעד ןופ טדייל ױרּפ-רעטעברַא עצרַאװש יד
 ןברק רעטסערג רעד קיטייצכיילג ןיא יז .טקיטפעשַאב זיא יז ןעוו עיצַאט
 עקידנעטשלופ ןייק ָאטינ ןענייז סע .טיײקיזָאלטעברַא רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ
 ןופ גנוכוזרעטנוא עזייוולייט ַא רעבָא .ןרָאי-סיזירק ףניפ עַלַא רַאפ ןרעפיצ
 ךליב ַא טקעלּפטנַא 1981 ןיא טנעמטרַאּפעד-רָאביײל םייב ָארויב-ןעיורפ רעד
 .ןעיורפ-רעטעברַא עצרַאװש יד ןשיוצ רעגנוה ןוא ןדייל ןופ

 עצרַאװש יד ןשיווצ עזָאלטעברַא לָאצ וד זיא ןילקורב ןוא ןטעהנַאמ ןיא
 -ָארּפ 18 -- ענעריובעג-יה עסויוו יד ןשיװצ .טנעצָארּפ 20 ןעוועג ןעיורפ
 ,טנעצָארּפ 19.8 --- ענעריובעג-דמערפ ,טנעצ

 ןעיורפ עצרַאװש יד ןשיוװצ עזָאלטעברַא לָאצ יד זיא עיפלעדַאליפ ןיא
 ,טנעצָארּפ 29 --- ענעריובעג-שינַאקירעמַא ,ןעיורפ עסייוו ,טנעצָארּפ 0

 ןעיורפ עצרַאװש יד ןשיוװצ טייקיזָאלטעברַא יד טָאה טיָארטעד ןיא
 (,14 םייז ,ץַאלּפ ןטנָאמרעדנביוא ןופ טרימוצ) .טנעצָארּפ 70 טכוורגרעד

 קיירטס םעד טריפעג טָאה ןָאינוי עלעירטסודניא דיירט-?דָאנ יד ןעוו
 ,אנַאקיש ןיא רעדיילק ןוא רעכוטרַאפ ןופ קירבַאפ-ןיקּפָאס רעד ןנעג 1998 ןיא
 יד ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא ךעלנע .טעברַא ךָאװ רעלופ ַא רַאפ רַאלָאד ףניפ ןוא ריפ יו קירעדינ ױזַא ןעוועג ךעלדיימ-רענענ יד ןופ טסנידרַאפ רעד זיא
 | .רעּפעש-רעדיילק ךס ַא ןיא ךעלדיימ-רעגענ
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 רעדניק ןוא ענעססַאװרעד ןופ ןלַאּפ-טױט טנעצַארּפ רערעכעה

 וצ טננערב טעברַא ערעווש ןוא גנורַאנ עטכעלש ,ןעגנוניואוו עמערָא

 .ןלַאפ-טיוט ןופ טנעצָארּפ ןכיוה ַא וצ ןוא ןטייהקנַארק

 ןפיוא טָאה עינַאּפמָאק (גנורעכיזרַאפ) סנערושניא ןַאטילָאּפָארטעמ יד

 לַאפ-טיוט רעד זַא ,טנכערענסיוא ןשטנעמ עטריכַארטסרַאפ עריא ןופ טנורג

 יד רַאפ 142./ זיא ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה עדעי ןופ ןטײהקנַארקדץרַאה ןופ

 יד ףיוא טיובעג זיא גנוכוזרעטנוא יד .עצרַאוװש רַאפ 289,8 ןוא עסייוו

 ,1952 רַאפ ןרעפיצ

 .טנעצָארּפ ףניפ גנורעקלעפַאב עצרַאװש יד סיוא טכַאמ יזריושזד וינ ןיא

 ןיא רעבָא .עצראווש ןענייז ןשטנעמ טרעדנוה עדעי ןופ ףניפ ,טניימ סָאד

 עדעי ןופ .טנעצָארּפ ןרעכעה ַא ךס ַא עצראווש יד ןבינ ןלַאפ-טיוט לָאצ
 -עג טרעדנוה עדעי ןופ .סרענענ טכַא ןעוועג ןענייז ענעברָאטשעג טרעדנוה

 טרעדנוה עדעי ןופ .רעדניק עשרעגענ ףלעווצ ןעוועגנ ןענייז רעדניס ענעברָאטש

 ןרעפיצ יד .עצרַאװש קיצנַאװצ ןעוװעג ןענייז טכוזדניווש ןופ ןלאפ-טיוט

 ,1950 רַאפ ןענייז

 ליפ ױזַא לָאמַא יירד ןענייז םעלרַאה ןיא טכוזדניווש ןופ ןלַאפ-טיוט יד

 יד סָאװ םעד ףיוא טקוקענ טינ .קרָאי וינ ץנַאנ רַאפ יו לענָאיצרָאּפָארּפ

 -ַאב רעצנַאנ רעד ןופ טנעצָארּפ 12 רָאנ סיוא ןכַאמ קרָאי וינ ןיא סרעגענ
 -- רעדניק ןשיװצ ןלַאפ-טיױט עלַא ןופ טנעצָארּפ 23 ןענייז ,גנורעקלעפ

 .רעדניק-רעגעג |

 ןטרָאד .םורד ןיא רָאנ טינ סעלוש ןופ טביױרַאב ןענייז רעדניק-רעגענ

 .ןטנגעג-טרַאפ יד ןיא ןלוש עלַא ןופ לטירדדייווצ טכַאמענוצ סיזירק רעד טָאה

 יו ןלוש רעקינייוו ןַארַאפ סָאטעג-רענענ יד ןיא ןענייז ןטַאטש-ןופצ יד ןיא

 ןטלַאה ןענעק וצ םערָא וצ ןרעטלע יד ןענייז וצרעד .ןטננעג עסייוו יד ןיא

 קילבָאּפ) לוש רערַאטנעמעלע רעד ןיא וליפַא טייצ ערעגנעל ַא רעדניק יד
 -סורַא טננוי רעטסירפ רעייז ןיא ןזומ רעדניק-רענענ עטסרעמ יד ,(?ו0ס

 .ןרעטלע יד ןפלעה

 ,םעלרַאה ןיא ,1958 ,19 ץרעמ ,ןכַארבענסיױא ןענייז סָאװ ןעורמוא יד

 ןבָאה עכלעוו ןוא ,טפעשענ ַא ןיא ןרָאװעג ןנָאלשענ זיא ?גניא ַא ןעוו

 יז .סַאפ-רעװלוּפ ַא ןיא םעלרַאה זַא טקעלּפטנַא ןבָאה ,סנבעל ריפ טסָאקעג
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 עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ לייט ַא ,דלודעג סָאד ןרילרַאפ םייב טלַאה
 יד ןצעה, עכלעװ ןטסינומָאק ףיוא געיעג ַא ןביוהוצפיוא טכוזעג טָאה
 סָאװ עקיצנייא יד ןטסינומָאק יד ןענייז ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ."עצרַאװש
 .עסייוו ןוא עצרַאוװש ןשיווצ טעטירַאדילָאס-רעטעברַא ןעיוב

 םעלרַאה ןיא טיילטפעשעגנ עסייוו יד זַא ,סרענענ יד ןופ גנורעדָאפ יד
 .טקיטכערַאב קידנעטשלופ זיא ,רעטעברַא עצרַאװש ןקיטפעשַאב ךיוא ןלָאז

 .ןופ קיטילַאּפ ַא ןריפ סנָאינוי .? ווא .פ .א יד זַא ,טנָאמרעד ןבָאה רימ
 ןוא רעּפעש יד ןיא .רעטעברַא עצרַאװש יד ןגעג םזיניוװַאש ןלַאטורב
 סעיצַאנימירקסיד ןענייז ,ןרילָארטנַאק סנָאינוי .? ווִא .פ .א יד סָאװ ןקירבַאפ
 עצרַאװש יד ואוו ןטרָאד וליפַא ,992 רעד טעמכ רעטעברַא-רעגענ יד ןגעג
 שיטקאפ זיא ,עירטסודניא רעד ןיא לייט רעקידנטיידַאב ַא ןענייז רעטעברַא
 ַא ןופ טפַאשרעריפ רעד ןיא רעטעברַא-רעגענ ַא ןעניפעג וצ ךעלנעממוא
 רעלַאנָאיצַאנ ַא ןֹופ קידנדייר טינ ןיוש ,ןָאינוי רעקיטרָא ןַא ןליפַא ,ןָאינוי
 -יטסנָאק סנעמעוו ,סגָאינוי לַאנָאשענרעטניא 22 ןַארַאפ ןענייז סע .ןָאינוי
 ,רעדילגטימ רַאֿפ רעטעברַא-רעגענ ןעמענוצניירַא טָאברַאפ עיצוט

 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא .? ווֶא .פ .א רעד ןופ רָאּפנעמַאזוצ םעד ףיוא
 רענידַאב יד ןופ דוהרעדָארב רעד ןופ ,ףלָאדנער טָאה ,1924 רעבָאטקָא
 סנָאינוי זַא ,עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנירַא ,סענָאגַאװ-ףָאלש יד ןיא (סרעטרָאּפ)

 ןסָאלשעגסיױא ןלָאז עצרַאװש ןוא עסייוו ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ עכלעוו |
 יד זיא ןיבָאט ןוא לָאװ ,ןירג ןופ ןעננואימַאב עקרַאטש יד ךרוד רָאנ .ןרעוו
 ןטלַאה וצ ןעוועג ןעגנואווצעג זיא ןירג םַאיליוו .ןעגנַאנעגכרוד טינ עיצולָאזער
 .רעטעברַא-רענענ יד ןצישַאב ןוא ןעמענניירַא ןלָאז סנָאינוי יד זַא ,עדער א

 רַאפ טכער עכיילג רַאפ לעיציפָא זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 ןיא .טכער עכיילג יד רַאפ ףמַאק ַא ןביוהוצנָא ןרעג טינרָאג זיא ,סרענענ יד
 -רעטעברַא ןופ ווירב רעקילדנעצ ןענישרעד ןענייז עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד
 ןיא עינַאּפמַאק-לַאװ טנעדיזערּפ רעד ןופ ףיוֿלרַאֿפ ןיא ,ןטנעדנַאּפסערָאק
 ,םורד ןיא ןטַאדידנַאס עשיטסילַאיצַאפ יד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו ,2
 טכַאמענ טָאה ,טַאדידנאק-טנעדיזערּפ רעשיטסילַאיצַאס ,סַאמָאט ןַאמרָאג ןעוו זַא ,גנוגערפיוא סיורג טימ טלייצרעד ןבָאה ןטנעדנָאּפסערָאק-רעטעברַא יד
 ןריטסעטָארּפ וצ טגַאזטנַא ךיז רע טָאה ,ןטַאטש-םורד יד רעביא עזייר ןייז
 סָאװ סרעגענ .ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ ענייז ףיוא םזיאָארק-םישזד םעד ןנענ
 ,ןגָאז וצ טָאה טַאדידנַאק רעשיטסילַאיצַאס רעד סָאװ ןרעה טלָאװעג ןבָאה



 ןייטספפ ךלמ 288 }

 רעד ףיוא טפַאשננע ןיא ךיז ןסיוטש רעדָא ןסיורד ןיא ןייטש טזומעג ןבָאה
 .ץַאלּפ רעיירפ נונעג ןוא םַארנ ןעוועג זיא לָאז ןיא ןטנוא שטָאכ ,עײרעלַאנ
 -נייא טינ ןעוועג לָאמ עלא זיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ קיטקַאט יד

 רעד ןגעוו ףירנַאב ןטלצרָאװעגנייא רעייז טימ ןוא עסייוו יד טימ ךיז ןסיירוצ
 -ַאיצָאס יד טכוז ןטַאטש-םורד יד ןיא .עסַאר רעסייוו רעד ןופ טעטירָאירעּפוס |

 ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עקידנשרעה יד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ײטרַאּפ עשיטסיל
 ,גנורעקלעפַאב רעצרַאװש רעד ןנעג

 ןלעטשוצסיורַא ןרענ טינ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד זיא ןופצ ןיא ךיוא

 ןטשרע םעד .סעינַאּפמַאק-לַאװ יד ןיא טנורנרעדָאפ םוצ ןטַאדידנַאק-רעגענ

 ַא טלעטשעגסיורַא טָאה קרָאי וינ ןיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד זַא לָאמ

 יו רָאנ ןעמוקעג זיא ,טמַא ןקיטכיוו ַא רַאפ ,טייװסָארק ,טַאדידנַאק-רעגענ

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עיצקַא רעד ןופ טאטלוזער רעטקעריד ַא

 רעקיטכיוו ןוא רעטעברַא-רענעג ַא ,דרָאפ סמיישזד טלעטשעגסיורַא טָאה סָאװ

 טלעטש ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .טַאדידנַאק טנעדיזערּפ-סייוו רַאפ ,רעוט

 -רעגענ ,עינַאּפמַאק-לַאװ ַא טריפ יז ואוו טעטש ןוא ןטַאטש עֶלַא ןיא סיױרַא

 .רעטמע עקיטכיוו ףיוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעטעברַא

 דנַאל רטַאק ןיט גנומיטשַאב-טסבלעז ןופ גנוזָאל יד

 ןוא טפַאשרעננעג טימ ןעמונענפיוא טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 ןופ טכער םעד רַאפ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טערטסױרַא םעד טָאּפש

 א ןענייז ייז ואוו ,דנַאלןטַאק םעד ןיא סרענענ יד ןופ גנומיטשאב-טסנבלעז

 .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טעטירָאיַאמ

 רעריפיטרָאוװ עשיטסילַאיצַאס עקירעביא יד ןוא לינָא ,סַאמָאט ןַאמרָאנ

 ןייק טינ ןוא עסַאר ַא ןענייז סרענענ יד זַא ,ננולעטש יד ןעמונעג ןבָאה
 ןופ גנוזָאל רעד זַא ,ןטסינומָאק יד טקידלושַאב ןבָאה ייז .טעטילַאנָאיצַאנ

 -יּפַאק עסייוו יד ןציירפיוא טעוװ דנַאל-סַאּפ-ןצרַאוװש ןיא גנומיטשַאב-טסבלעז
 .עצרַאװש יד ףיוא ןעגנונלָאפרַאפ ערעסערג וצ ןריפ טעוו סָאד .,ןטסילַאט

 ןטסרַאטשרַאפ ַא ןפורסיורַא טעװ גנוזָאל רעד זַא ,גנוקידלושַאב עטייווצ ַא

 .םזיאיורַאג ןימ א ,עצרַאוװש יד ןשיווצ םזילַאנָאיצַאנ

 רעד .קיטירק עטסעדנימ יד סיוא טינ ןטלאה ןעגנוקידלושַאב עדייב

 רעד זיא ,רעשרעה עסייוו יד ןציירפיוא טעװ גנומיטשַאב-טסבלעז זַא ,יירשעג
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 -רַאפ ןוא עטקירדרעטנוא יד ןענערָאװ סָאװ ,ךעלסעבעלַאב עלַא ןופ יירשעג
 יד ןציירפיוא טעוװ סָאד ?ייוו ,ךיוח וצ טכער רעייז ןענָאמ וצ טינ עטגלָאפ

 יד וצ טקידיײרּפעג םיטַאבעלַאב עשידיא יד ןבָאה יױזַא .רעקירדרעטנוא

 ןוא זָארג ןפ רעסירעדינ ןוא רעסַאװ ןופ רעליטש ןייז וצ ,ןסַאמ עשידיא

 | .רעקירדרעטנוא יד ןופ ןרָאצ םעד ןפורסיורַא טינ

 -רענגעג יד ןטלַאהַאב וצ שזַאלפומַאק ַא זיא גנוקידלושַאב עטייווצ יד
 ןייז טימ םזיאיוודַאנ .סרעגענ יד רַאפ טייקכיילג רעלַאיצַאס רעלופ וצ טפַאש

 -עג טָאה ,ןסַאמ-רעגענ יד טרעדעזעגּפָא טָאה "עקירפַא ןיא סירוצ, גנוזָאל

 רעד ,ןסַאמ עסייוו ןוא עצראווש יד ןשיוװצ טנַאװ א ןלעטשוצפיוא טכוז

 ,עצרַאװש יד ןפ טגײפ ַא זיא רעסײװ רעדעי :טנרעלענ סָאה םזיאיוורַאג

 -רַאפ רעד וצ טריפ ,טרעקרַאפ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנוזָאל רעד

 ,עצרַאוװש ןוא עסייוו יד ןופ גנורעדיב

 ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןרירטסנָאמעד רעטעברַא עסייוו יד ןענעק ױזַא יו

 םעד ןציטש ךרוד ? םזיניווָאש ןוא ןלייטרוארָאפ ערעייז ןופ טלסײרטענּפָא

 ַאזַא .דנַאל-סַאּפ ןצרַאװש ןיא גנומיטשַאב-טסבלעז רעשרעגעגנ רַאפ גנוזָאל

 .ןטעטילַאנָאיצַאנ עֶלַא ןופ סעקינשַאּפערָאה יד טרעדירברַאּפ עציטש

 ;סרעגענ יד ןופ ןכירטש-ןסַאר יד ןיא טינ טיײטשַאב םעלבָארּפ-רעגענ יד

 -לַאיצַאס ַא זיא םעלבָארּפ-רעגענ יד .רָאה עטלזיירקעגנ ןוא עצרַאוװש-לקנוט

 ןוא סערגָארּפ רעד .עמרָאפ רעלַאגָאיצַאג ַא ןיא טדיײלקַאב ,עשימָאנָאקע
 טימ ךורפשרעדיװ ןפרַאש ןיא זיא ןסַָאמ'סרַאפ עשרעגעג יד ןופ גנולקיװטגַא
 ןצרַאװש ןיא סרעגענ יד ןופ ףמַאק רעד .רעשרעה עסייו יד ןופ ןסערעטניא יד
 םעד ןעמעננָא רעבירעד זומ גנולקיװטנַא ןוא סערגָארּפ רעייז רַאפ דנַאל-סַאּפ
 טפַאשרעה רעד ןגעג ,גנואיײרּפַאב רעלַאנָאיצַאג רַאפ ףמַאק ַא ןופ רעטקַארַאכ
 ןרעוו טמעדעפעגניירַא זומ ףמַאק רעד ,ךיז טייטשרַאפ .עסייוו עכייר יד ןופ
 דנַאטשרעדיוװ יװ ,גנורעקלעפַאב רעצרַאוװש רעד ןופ ןטיונ עכעלגעט יד טימ
 .וו .זַא .א סעיצאנימירקסיד ,םזיאָארק-םישזד ,ןעיירעשטניל ןגעג

 ןופ עיציזָאּפ יד ,ןעמונענ-טנורג ןיא ,ןעמענ רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד
 עשרעגענ יד ןענעקייל ֹוצ ךיז טניופ סע ןעמעוו רַאֿפ ,רעקירדרעטנוא עסייוו יד
 -םיד ,עטלַא יד ןסורסױרַא ייז ןנעק עסַאר-רענעגנ רעד ןגעג .טעטילַאנָאיצַאנ
 יד סָאװ ,עירָאעט ַא ,ןסַאר ערעקירעדינ ןוא ערעבעה ןופ עירָאעט עטריטידערקס
 יר .דָארג ןקיניזמוא ןטסכעה םוצ טריפרעד ןבָאה דנַאלשטייד ןיא םסיצַאנ
 ןענייז עצראווש יד זַא ,"סיזעט, םעד סױרַא ךיוא ןלעטש םורד ןיא עסייוו
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 ריא טימ ןטלַאװרַאפ טינ ןעס סָאװ ,עסַאר עקירעדינ ,ענענַאטשעגּפָא ןַא
 יי .ןבעל םענעגייא

 יָאס רַאפ ףמַאק םעד טקיטפערק גנומיטשַאב-טסבלעז רַאפ גנֹוזָאל רעד

 .ןטַאטש-ןופצ יד ןיא טריפ גנורעקלעפַאב עשרענענ יד סָאװ ,טייקכיילג רעלַאיצ

 ייז טיג ,טעטילַאנָאיצַאנ ַא ןופ רעדילנטימ ןענייז ייז זַא ,ןייזטסואווַאב רעד

 ייז רעכלעוו וצ עיצַאטַאולּפסקע רעלעיצעּפס רעד ןגעג ןשערטוצסיורַא טומ

 .ןפרָאװרעטנוא ןענייז

 ןגעו עירָאעט עשיטסינינעל יד רעטייוו קידנעלקיװטנַא ,ןילַאטס רבח

 "קַארַאכ רעטרעוו יד ןיא טָאה ,קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעשירַאטעלָארּפ רעד

 : עיצַאנ ַא ןופ ןטפַאשנגייא-טנורג יד טריזירעט

 ןופ טייהנייא עטפַאהרעיוד ,עטלקיוװטנַא-שירָאטסיה ַא זוא ץיצַאנ ַא,

 ךיז טקירד סָאװ ,עיגָאלָאכוסּפ ןוא ןבעל רעשימָאנָאקע ,עירָאטירעט ,ךַארּפש

 ",רוטלוק רעכעלטייתנייא ןַא ןוא סיוא

 טּפַאשניימעג ַא ןיירַא טמענ עיצַאנ ַא ןופ ףירגַאב רעד זַא ,טניימ סָאד

 טּפַאשניימעג ַא ,שירָאטסיה ןרָאװעג טעדליבעגסיוא זיא סָאװ ןשטנעמ ןופ

 "גיימעג רעד ןופ רעדילגטימ יד .קילייוװטייצ טינ ןוא טפַאהרעיוד זיא סָאװ

 ןענייז ןוא עירָאטירעט ןייא ןיא ןעניואוו ,ךַארּפש עבלעז יד ןצונַאב טפַאש

 .טפַאשטריוו רעכעלטפַאשניימעג ַא טימ ןדנוברַאפ

 -סַאּפ ןטַאק םעד ןיא ןעניואוו סָאװ סרענענ ןָאילימ ריפ רעכעה יד

 -טנַא זיא ןבעל רעכעלטפַאשניימעג רעייז .ןטפַאשננייא עלַא יד ןגָאמרַאפ דנַאל

 ןגָאמרַאפ ןוא ךַארּפש ןייא ןדער ייז .תורוד ןופ ףױלרַאפ ןיא ןרָאװעג טלקיוו

 רוטלוק ןייא וצ ןריפ סָאװ ןכירטש עקיטסיינ ןוא ןטייהניואוועג עבלעז יד

 ןטַאק ןופ עיצקודָארּפ רעד ןיא ,ןבעל ןשימָאנָאקע ןייא ןיא לייטנָא ןעמענ ןוא

 .קַאבַאט ןוא

 ןצנַאג םעד ןופ לייט ַא זיא גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק רעד

 עטסירדרעטנוא ןוא עטפַאלקשרַאפ יד סָאװ ףמַאק ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילַאּפ

 יד ,ןדָאב םעד ןציזַאב סָאװ ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג ןריפ ןזומ ןסַאמ עצרַאװש

 .ןבעל ןצנַאג םעד ןשרעהַאב ןוא ןקירבַאּפ יד ,רעזייה

 ךָאנ זיא ןטַאטש-ןופצ יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןטַאטשיםורד יד ןיא רָאנ טינ

 ,ןטסילַאטיּפַאק יד ייב רָאנ טינ .םזיניװָאש ןסייוו ןופ ןטשער גונעג ןַארַאפ
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 -נַאװַא ןייז ןשיווצ וליפַא ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעייר יד ןיא וליפַא רָאנ

 עצרַאװש ןגעג ןעגנוטערטסיורַא עבָארנ ףיוא ןָא ךָאנ ךיז ןעמ טסיוטש דרַאנ

 -ירָאירעּפוס רעסייוו רעד ןופ ןרוּפש עטצעל יד ןעלצראוװואוצסיוא ,רעטעכרַא

 ןבַאגפיױא עטסקיטכיו יד ןופ ענייא ןזיא טייחניואוועג ןוא עירָאעט טעט

 רַאפ יװ טקנוּפ ,םזיניווָאש ןסייוו רַאפ .,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 רערעגָאיצולָאװער ַא ןופ ןעייר יד ןיא ץַאלּפ ןייק ָאטינ ןיא ,םזיטימעסיטנַא

 .ײטרַאּפ רעשירָאטעלַארּפ

 םויגיװשש ןסייוװ ןגעג טפמעק ײטרַאּפ עשיטסינומטק

 עכעלטפאשלעזעג ייר ַא טריפעגכרוד טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 ןלַאטנעמַאדנופ םעד טצעלרַאפ ןבָאה סָאװ רעדילנטימ עריא רעביא ןסעצָארּפ

 ןזיועגסיורַא ןבָאה ןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןשירַאטעלָארּפ ןופ ּפיצנירּפ

 ןרָאװעג ןטלאחעגּפָא ןענייז ןסעצָארּפ עכלעזַא .םזיניוװָאש ןסייוו ןופ ןרוּפש
 - םעד ןופ רעטכעוו םעד רעביא ןעוועג זיא רעטסקיטכיוו רעד .טעטש ייר ַא ןיא

 טרינימירקסיד טָאה סָאװ ,קרָאי וינ ,סרעקנָאי ןיא בולק-רעטעברַא ןשידנעלניפ

 ,בולק םעד ןיא רעטעברַא-רענענ ןגעג

 -ָארּפ ןכעלטנפע ןסיורג ַא טנדרָאעגנייא טָאה יײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 .ןעמונעגלייטנָא ןבָאה רעטעברַא 2,000 רעביא ןכלעוו ןיא ,1939 ןיא סעצ

 -ַאלקנָא רעד ןעוועג זיא ,"רעקדיָאוו ילייד , ןופ רָאטקַאדער ,יעװַאטַאה סנערַָאלק
 רעירפ זיא סָאװ ,רעטנַאלקעגנָא רעד .רעקידיײטרַאפ ,דרָאפ סמיישזד ןוא רעג
 רע .קידלוש טרעלקרעד ךיז טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא
 טלָאװעג םיא גנוריגער עלַארעדעפ יד טָאה רעטעּפש .תועט ןייז ןבעגענוצ טָאה

 ןפָא טָאה רע סָאװ רַאפרעד רעדנעלסיוא רעטשניוועגמוא ןַא יו ןריטרָאּפעד
 -ָאווער רעד ןופ ןסערעטניא יד ןגעג ןעוועג זיא גנולדנַאה ןייז זַא טנעקרענָא
 .זיניוװָאש ןסייוו ןייז ייב טביילב רע ןעוו .גנוגעוַאב-רעטעברַא רערענַאיצול
 ,טעּפעשטעג טינ גנורינער יד םיא טלָאװ

 גיל , יד ,עיצַאזינַאנרָא עלעיצעּפס ַא ןפַאשַאב ןבָאה רעטעברַא-רעגעג יד
 ןיא ,(טכער-רעגענ רַאפ המַאס ןופ גיל יד) "סטייר ָארגינ רָאפ לגָארטס ווא
 -וֿפ יד , גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא .ךיוא ןעגנַאלַאב רעטעברַא עסייוו רעכלעוו
 ,קרָאי וינ ןיא קיסעמלנער סיורא טיג ,(רעיירפַאב רעד) ?רָאטיירעב

 -רעריפ רעד ןיא ןטָארטרַאפ סרענענ ןענייז סעיצַאזינַאנרַא עקניל עלַא ןיא
 ענעעזעגנָא סרעגענ ןעמענרַאפ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא .טפַאש
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאק-?ארטנעצ םעד ןופ רעדילגטימ ןענייז ןוא רעצעלּפ
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 רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג םזינומָאק זיא ןופצ ןיא ןוא םורד ןיא
 טימ טייטש ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .,ןענָאילימ עשרענענ יד ןופ ןבעל ןיא

 ּפַאק יד ןעמענ טסיזמוא טינ .עקירעמַא רעשרענענ רעד ןיא סיפ עדייב
 עשיטסינומָאק יד ,ןטסינומָאק יד ןנעג ןעלטימ-רָארעט ענױזַא ןָא ןטסילַאט

 -רעש יד ןוא ָארָאבסטַאקס יד טניז ,ןרָאי עטצעל יד זיא םורד ןיא גנונעווַאב
 -ומָאק יד .דרע רעד רעטנוא ןרָאװעג ןבירטעגרעטנורַא ,ןפמַאק סרעּפַארק
 יד ןשיװצ ךיז טפיטרַאפ ןוא טסקַאװ ,טבעל רעבָא גנונעװַאב עשיטסינ
 .ןסַאמ עשרעגענ

 ןוא ןעלָאק ,זוי ןָאטסנעל יו ,רעביירש ןוא ןטעָאּפ-רעגענ עטסקיטכױװ יד
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעקיטַאּפמיס ןוא טניירפ ןרָאװעג ןענייז ,ערעדנַא
 עריא ןוא ײטרַאּפ יד סָאװ ןפמַאק עכעלרעהפיואמוא יד בילוצ גנונעוװוַאב
 ,ןסַאמ-רעגענ יד רַאפ טריפעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עטנעָאנ



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-יירד

 ןכַאפ-לרָאנ יד ןיא ןעגנולקיװטנַא יד

 -רעטשברַא רעד ןיא טצַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןופ גנוקריוו יד
 .ץירטסודניא-רעדיילק רעד ןופ רעטקַארַאכ-רַאטפוק רעד---,גנוגעוװַאב
 רעביא ךווַאב ַא --- .עשידיא ןייק טינ רעּפעש-טצוװס עטשרש יד ---
 עטשרפ יד --- .עירטסודניא רעד ןופ סקואוו רעד --- .רעּפעש-טצווס
 ץטשרצ יד --- .ננוטײרַאב ריא ןוא גנורעדנַאװניײא-ןסָאמ עשידיא
 ץקיטפַאהרנַאטש ןציוב וצ ןצווענ רעווש זיא סָאװרַאפ --- .ןרענָאיּפ
 רָצד םורַא ףמַאק רצד --- ."רָאביײל וװָא סטיינא יד --- .סנָאינוי
 גנורצדַאוװניײא-ןסָאמ ץטייווצ יד---.ןטסיכרַאנַא יד טימ ןוא ,ּפ.ל,ס

 ,ּפַאש-טצווס םצד טבפרב

 -רעטעברַא ןשינַאקירעמַא םעד ןופ עטכישעג רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא

 -רעטעברא רעשידיא רעד ןופ גנולדנַאהּפָא ןַא ןבעג וצ ךעלנעממוא זיא סָאלק

 -רעטעברַא עשידיא יד ,לייט ןָאינוי-דיירט טינ ריא ןופ טינ וליפַא ,גנוגעווַאב

 ןיא ריִלָאק ןטיור ןוא ןערב ןרענָאיצולָאװער ךס ַא ןנָארטעגניירַא טָאה טפַאש

 לָאר יד ,ןטאטש עטקינייארַאפ יד ןופ גנונעװַאב-רעטעברַא רעניימעגלַא רעד

 -ייב ריא ןוא ןפמַאק עכעלרעה עריא ,טפַאשרעטעברַא רעשידיא רעד ןופ
 ןשיטסינינעלשיטסיסקרַאמ א ןיא ןעוו ןבירשַאב טשרע ןפרַאד גנורעייטש

 יד ךיוא ןעמענמורַא לָאז סָאװ עטכישענ ַאזַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ,טכיל

 רָאלק ןיא ,הביבס רעשידיא רעד ןופ ןרָאטקַאפ ןוא ןטנעמָאמ עלעיצעּפס

 ןרעו ןבענעגנ טינ ןעק עטכישעג ַאזַא .רעטעברַא ןקיניזטסואווַאב ןדעי רַאפ

 .ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא ןיא

 ןופ ןעננוטערטסיורַא עקידנכַאמ-עכָאּפע עסיורג יד ןייגייברַאפ ןצנַאגניא

 טניילעג ןבָאה סָאװ ןעננוטערטסיורַא ,רעטעברַא עשידיא רעטנזיוט רעטרעדנוה

 עשידיא רַאפ ןבירשעג ךוב ַא ןיא ,סעירטסודניא עצנַאג ףיוא לּפמעטש רעייז

 ףיט ךיז ןבָאה סָאװ ןפמַאק יד ןרירַאב .ךעלגעממוא ךיוא זיא --- רעטעברַא

 םעד בילוצ קיטכיוו זיא רעטעברַא ןסָאמ ןופ תוחומ יד ןיא טצירקעגניירַא

 ןעייטש עכלעוו ,רעטעברַא ערעגניא יד רַאפ ןביג ייז סָאװ גנורַאפרעד טימ גרַאב

 ,סעירטסודניא עבלעז יד ןיא ןבַאנפיוא עסיורג רַאפ טציא

 רעשידיא רעצנַאנ רעד לייוו טינ ,ןכַאֿפ-?דָאנ יד ןבילקעגסיוא ןבָאה רימ
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 רעטנזיוט רעקילדנעצ .רענשזריק ןוא רעריינש ןופ טײטשַאב טַאירַאטעלָארּפ
 -ךיש רעד ןיא ,ןכַאפ-יוב יד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז רעטעברַא עשידיא

 ,עירטסודניא-גייצעג ןוא ?ַאטעמ ,טירטסודניאזזייּפש רעד ןיא ,עירטסודניא
 עשידיא לָאּב רעד ןיא טינ טגיל גנוטיידַאב יד .ךָאנ ןוא עירטסודניא-ליטסקעט
 ןטרָאד ןבָאה רעטעברַא עשידיא סָאװ לָאר רעסיגָאװ רעד ןיא רָאנ ,רעטעברַא
 -רַא עשידיא ןופ ןרָאװעג טיובעג זיא עירטסודניא-רעדיילק יד .ןעמונרַאפ
 ןיא עירטסודניא רעד ןופ טײקטקַאּפמָאק ןוא טייקטרירטנעצנָאק יד .רעטעב

 עסיורג יד סָאװ טקַאפ רעד ,גנורעקלעפַאב רעשידיא רעסיורג ַא טימ טעטש יד
 עסיורגנ סָאװ טקַאפ רעקידרעטייוו רעד ,ןדיא ןענייז רעבעגטעברַא טייהרעמ
 ןעועג קיגנעהּפָא ןענייז סָאלק-לטימ ןוא םוטרעגריבניילק ןשידיא ןופ ןלייט

 ,רעטעברַא-רעדיילק עשידיא יד ןופ ןייזליואוו םעד ףיוא ןטפעשעגנ ערעייז טימ
 -יורג ַא ,ףמַאק ןדעי ןיא טייקכעלטפַאשלעזעג עשידיא יד ןניוצעגניײרַא טָאה
 ןיא עירטסודניא-רעדיילק רעד ןופ ןנייווצ יד ןופ םענייא ןיא קיירטס רעפ
 ןוא רעטסעשטאר ,רָאמיטלַאב ,ןָאטסָאב ,ָאנאקיש ,עיפלעדַאליפ ,קרָאי וינ
 רעשידיא רעצנַאג רעד ראפ גנַאר ןטשרע ןופ גנוריסַאּפ ַא ןעוועג זיא דנַאלוװילק

 ,גנורעקלעפַאב

 --- ןעמַאנסיוא קיצניװ רָאנ טימ --- םוטעמוא ןענייז רעטעברַא עשידיא
 ,טגנַאלַאב ןבָאה ייז ואוו סנָאינוי יד ןיא רָאטקַאפ רעוויסערנָארּפ א ןעוועג
 ליטסקעט ןוא עירטסודניא-ךיש ,עירטסודניא-יוב רעד ןיא ןעוועג זיא ױזַא
 ןכַאפ עלַא ןיא טָאה גנוגעװַאב עקניל ןוא עוויסערגָארּפ יד .(יירעבעוו-דייז)
 עטריזינַאגרָא יד ןיא עציטש ןוא רַאּפשנָא ןא ןנָארקעג עירטסודניא ןוא
 .רעטעברַא עשידיא

 רעשיסור רעד ןופ לַאמכרוד ןכָאנ עיצַארנימיא-ןסַאמ עשידיא עטייווצ יד

 -רַאפ יד ןֹופ ןגערב יד וצ טכַארבעג טָאה 1906-1909 ןיא עיצולָאװער

 ןיא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עננוי רעטנזיוט רעקילדנעצ ליפ ןטַאטש עטקינייא

 ויטקַא לייט ַא ,גנונעװַאב ערענָאיצולַאװער ַא ןעננַאגעגכרֹוד םייח רעטיַא רעד

 ןבָאה ןטנַארנימיא עגנוי יד ןֹופ ךס ַא .רעקיטַאּפמיס יו רָאנ לייט ַא ןוא
 ןוא ּפעלק עשיאייצילָאּפ ,עמרוט רעשירַאצ ַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד וצ טגנַאלַאב וליפַא ןבָאה ךס ַא .סעקיינַאנ עשיקַאזָאק

 רעטשרע רעד ןופ ןטַאנָאמ-קינָאה עצרוק יד ןיא טילבעג ןבָאה סָאװ ,ןענייארַאפ
 -ַאיצָאס טימ טכיוהעגנָא ןעוועג ןענייז ןטנַארגימיא עטסרעמ יד .,עיצולָאוװער !

 .ןעיידיא עשיטסיל

 רעניה רעד טימ גנורירַאב רעטשרע רעד ייב ייז ןבָאה רעהַא קידנעמוק
 יד טליפעג ,?ייט ןשימָאנָאקע ריא טימ סרעדנוזאב ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
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 -ַאיצָאס ,רעטעברַא רעשיטנַארגימיא רעננוי רעדעי סָאװ ננושיוטנַא ערעטיב

 עכלעזַא ןופ טינ .ןָאינוי רעוויטַאװרעסנָאק ַא ןיא ןליפ זומ ,טמיטשענ שיטסיל

 רעד ןיא ךיז ייב טמולחעג ןטנַארגימיא יד ןבָאה סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא

 יד ןופ עיצּפורָאק ,טפָא רעייז ,ןוא טייקיצרַאהננע ,טיײקיּפעקלָאמש יד .םייה

 םעד ןופ טייקיסעמטפעשענ ןוא טײקנענַאטשעגּפָא עשיטילָאּפ יד ןוא רעריפ

 סרעטנעּפרַאק רעד ןופ ןָאינוי רעלַאקָאל ַא ןיא טשרעה סָאװ ל?ייפ ןוא קנער

 ןֵא ןעוועג זיא ,ןָאינוי סרעקריָאו וש ןוא טוב רעד ןופ רעדָא דוהרעדָארב

 זיא סע .ןרַאצ יד ןופ דנַאל ןופ ענעמוקענרעבירַאינ יד רַאפ גנולסיירטפיוא

 ןוא קנער רעד ןופ ןייבנקור רעד ןרָאװעג ןענייז ייז סָאװ רעדנואוו ןייק טינ

 טימ םַארגָארּפ ַא ןוא עמרָאפטַאלּפ ַא ןנָארקענ טָאה עכלעוו ,עיציזָאּפָא לייפ

 .גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנואיטשטנַא רעד

 עירטסודגיא'רעדײלק רעד ןיא ןרענָאיּפ -- רעטעברַא עשידיא

 עטסרעמ יד ןופ ןלעבער וליפַא ןוא עויסערנָארּפ ןופ לָאר יד רעבָא
 ןרעוו ןכילגרַאפ טינ ןעק סעירטסודניא עקירעביא יד ןיא רעטעברַא עשידיא

 ןיא ןעמונרַאפ טָאה טּפַאשרעטעברַא עשידיא יד סָאװ לָאר-רענַאיּפ רעד טימ

 טַאירַאטעלַארּפ רעשידיא רעד טָאה ָאד .עירטסודניא-רעדיילק רעצנַאג רעד

 עמַאזיױרג יד ןפַאשוצּפָא ףמַאק םעד ייס ןעלסקַא ענייז ףיוא ןגָארטעג
 ןוא עירטסודניא רעד ןופ נָאלּפ רעד ןעוועג זיא סָאװ םעטסיס ּפַאש-טעווס

 יד וצ עירטסודניא רעד ןיא סנָאינוי יד ןעננערבוצקירוצ ףמַאק םעד ייס

 .תונברק ליפ ױזַא טימ טיובעג סנָאינוי יד ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא

 יד ןעוועג ןענייז עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא רעטעברַא עשידיא יד
 ןופ ןעמרָאּפ ערעכעה ,עיינ רַאפ געוו ַא ןטָארטעגסיױא ןבָאה סָאװ עקינעי
 -עטעוו יד ןרָאװעג ייז ןענייז רעטעּפש .עקירעמַא-רעטעברַא רעד ןיא ףמַאק
 יד ןיא טַאררַאפ ןוא עיצּפורָאק ןגעג ףמַאק ןשירָאטסײה ןטייווצ ןופ ןעגַאר
 ףמַאק-ןסַאמ רעטסערג ,רעטסקידמערוטש ,רעטספרַאש רעד .ןעייר ענעגייא
 -ךַא רעד ןיא ןטנעגַא ערעייז ןוא רעבעגטעברַא יד ןגעג לייפ ןוא קנער ןופ
 יד .עירטסודניא:רעדיילק רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןזיא גנונעװַאב-רעטעב
 אמוג ןפמַאק יד ןיא ,רעטעברַא עשידיא ןעוועג ןענייז ןפמַאק יד ןופ רענערט
 ,רעטעברַא עשידיא-טינ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעמונעג לייטנָא ןבָאה

 ןעמ זומ עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיִא ןעגנוריסַאּפ יד ןפיירגַאב וצ
 . יד טמיטשַאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ-טּפיוה עקידנגלָאפ יד ןעניז ןיא ןבָאה
 : ןעגנולקיװטנַא ןופ עיניל
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 יעורטסודניא רעד ןופ טּפַאשגנוי יד (1
 .עירטסודניא רעד ןופ רעטקַארַאכ-ןָאזעפ רעפרַאש רעד (9

 .לָאר עסיורג ַא ךָאנ טליּפש טנַאה םייב טעברַא סָאװ ,טקַאפ רעד (6

 .טפַאשרעטעברַא רעד ןופ טנעמעלע רעשיטנַארגימיא רעד (4

 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעניײמעגלַא רעד ןיא דנַאטשוצ רעד (9
 ןוא סרעדנווַאב ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא דנַאטשוצ רעד (6

 .לייט ןשידיא ריא
 רעשידיא רעד ףיוא ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ עלַאוצָאס ןוא עשיטילָאּפ יד (7

 .סַאג

 "וצ ןלַאיצָאס םעד ןיא ןַעמוקעגרָאפ רעטעּפש ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע יד

 ןעמענ עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ לעטשנעמַאז

 -ַאב רעד ןיא ןענַארעטעװ ןופ לֶאֹר רעייז רעטעברַא עשידיא יד ןופ קעװַא טינ

 יד .סנָאינוי יד ןיא ןדָאטעמ-ןסַאלק ןוא רעטקַארַאכ-ןסַאלק ַא רַאפ גנונעוו

 .עירטסודניא רעד ןיא טייחרעמ יד טינ רעמ ןיוש זיא טפַאשרעטעברַא עשידיא

 סנַאינוי-רעדיילק יד ןופ רעריפ עלעיציפָא יד .ָאטינ ןענייז ןרעפיצ עיונעג ןייק

 רעייז ןגעוו ןעגנוכוזרעטנוא עשיטסיטַאטס ןעמענרעטנוא וצ טינ ךיז ןרעמיק

 רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכעז םורַא זַא ,רעבָא טסייו ןעמ .טפַאשרעדילנטימ

 -רַא עשינעילַאטיא ןופ טײטשַאב קרָאי וינ ןיא עירטסודניא רעדיינש-רענעמ

 -ניא (רעדיילק-ןעיורפ) סערד רעד ןיא טקיטפעשַאב טייהרעמ יד .רעטעב

 ןופ םַאנסיוא ןטימ ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשידיא-טינ ךיוא ןענייז עירטסוד

 ךַאפ-טוס ןוא -קוָאלק םעד ןיא רָאנ .סרעסערּפ ןוא (רעדיינשוצ) סרעטַאק יד

 ןוא (ןעלטנַאמ-רעטופ) ךַאפ-רעירָאפ םעד ןיא ,(ןעלטנַאמ-ןעיורפ עטשרעביוא)

 עסיורג ַא ןוא טייהרעמ ַא ךָאנ ןדיא ןענייז רעטעברַא טיה-זעיורפ יד ןיא |

 עשידיא עיצרָאּפָארּפ יד זיא דנַאל ןרעביא .קרָאי וינ ןיא זיא סָאד .טייהרעמ

 .רענעלק ךָאנ רעטעברַא

 "רעדיילק עיינ ןסקאוועגסיוא ןענייז גירק-טלעוו ןכָאנ ןרָאי יד ןיא

 -יטענָאק ,עינייווקיסנעּפ ,יזריושזד וינ זיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןערטנעצ

 עשינַאקירעמַא עגנוי ןטעברַא סע ואוו ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןיא ןוא ירוזימ ,טוק

 בילוצ ,סנטשרע ,ןרָאװעג ךעלנעמ זיא סָאד .ןיול ןקיליב ַא רעייז רַאפ ןעיורפ

 ןופ טייסידנעווטיונ יד טפַאשענּפָא טָאה סָאװ ,טעברַא ןופ גנולייטעצ רעד

 טייקיבינכָאנ רעד בילוצ ,סנטייווצ ןוא ןכַאפ עסיורג עסיוועג ןיא טייקטלושעג

 רעד ןוא טזַאלעג טָאה סָאװ ,טפַאשרעריפ-ןָאינוי רעד ןופ עיצּפורָאק ןוא

 עניילק יד ןיא רעפעש-טעװס ענרעדָאמ ןופ גנואילברעדנַאנַאפ יד טביול

 טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה ,קוָאלק ןוא סערד יװ ,ןכַאפ ערעדנַא ןיא ,ךעלטעטש

 רעשיטקַאפ רעד ןיא סָאװ ,רעבַאשזד רעד ,רחוס-טסילַאטיּפַאק ּפיט רעד
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 -רַאפ ןוא גנורירַאב רעטסעריד ןופ סיױרַא ךיז טיירד רע שטָאכ ,רעבעגטעברַא

 .סרָאטקַארטנָאק ענייז ןופ רעטעברַא יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַא

 עירטסודניאירעדיילק רעד ןופ רעטקארַאכ-רַאטסוק רעד

 טרעדנויהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצעביז יד זיב עירטסודניא-רעדיילק יד

 רעּפעש עסיורג ןייק ןעוועג טינ .דנַאטשוצ-רַאטסוק ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 רַאפ טקעריד סלייטנטסערג טעברַאעג טָאה ןעמ .קרַאמ רעסיורג ןייק ןוא

 1880 ןיא ןישַאמ-יינ רעד ןופ גנודניפרעד יד טשרע .(רעמָאטסָאק) דנוק םעד

 .ןקירבַאפ ןלעטשוצפיוא סיוטש ַא ןבענעג טָאה

 -ןעיורפ יד טקרעמַאב לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סוזנעצ רעלַארעדעּפ רעד

 -ַאב 8,099 ןבעגעגנָא טָאה סוזנעצ רעד .1860 ןיא שיצקודָארּפ רעדיילק
 רָאי ַא רַאפ ןטסנידרַאפ ערעייז .רעדיילק-ןעיורפ ןריצודָארּפ ןיא טקיטפעש

 ןופ טרעוו רעד .רַאלָאד 1,1958,082 ןופ עמוס יד ןצנַאנניא טפָארטַאב ןבָאה

 .רַאלָאד ןָאילימ ןביז רעביא סָאװטע ןפָארטַאב טָאה עיצקודָארּפ רעייז

 זיא ,ריא ןופ טסייו ןעמ סָאו קירבַאפ רעדיילק-רענעמ עטשרע יד

 רעד .ןעמָאנ ןיא רָאנ ןעוועג יז זיא קירבַאפ ַא .18231 ןיא ןענַאטשטנַא

 ןיא ,קרָאי ןינ ,טירטס ןָאסדָאה ןופ קיידּפָא שזדרָאשזד רענייא ,רעמיטנגייא

 -ַאב יד ןעמונעג ,ןלַאירעטַאמ יד טפיוקעג טָאה רע .רעבַאשזד ןימ ַא ןעוועג
 ןטרָאפ ערעקיליב יד .טעברַא יד ןבעגעגסיױרַא ןוא ןטינשענוצ ,גנולעטש

 --- טעברַא ןטרָאס ערעסעב יד ןוא ןעיורפ-רעמרַאפ ןופ ןרָאװעג טיינענ ןענייז

 .טָאטש ןיא תוכאלמ-לעב עטוג ןופ

 ןרָאי רעקיצכַא יד יא גנורעדגַאװגײארסַאמ עטשרע יד

 עידטסודניא-רעדיילק רעד ןופ רעטקַארַאכ-רַאטסוק רעד זיא זייווכעלסיב
 עקיטרַאפ ןופ עיצקודָארּפ יד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה דנַאל ןיא .ןדנואוושרַאֿפ
 רַאפ רעדיילק ןטרָאס עיינ ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה סעדָאמ עיינ .רעדיילק
 -טנַא יד טכַאמעג ףייר טָאה גנורעקלעפַאב רעד ןופ סקואוו רעד ןוא ןעיורפ
 ןלעטשנרירפוצ לָאז סָאװ ,עיצקודָארּפ-רעדיילק רענרעדָאמ ַא ןופ גנואייטש
 םָארטש-עיצַארגימיא רעד .,דנַאל ןיא ןטכיש עטיירב יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד
 טָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ בייהנָא ןיא עילַאטיא ןופ ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןופ
 .עירטסודניא רעיינ רעד רַאֿפ טנעמעלע-טעברַא םעד טרעפילעג

 עקירעמַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןזיװַאב טינ ךיז ןבָאה רעטעברַא עשידיא
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 יד רַאפ ךָאנ .גנורעדנַאװניײא-ןסַאמ רעטשרע רעד ןופ בייהנא םעד טימ

 ,דנַאלשטייד ןופ רערעדנאװניײא עשידיא רעהַא ןעמוקעג ןענייז ןרָאי רעקיצכַא

 -סַאלק-לטימ ןעוועג ןענייז ייז ןופ עַּלַא טינ .עינעמור ןוא עיצילַאנ ,ןרָאגנוא

 ."הנידמ סעסובמָאלָאק , ןיא טעברַאעגּפױרַא ךיז ןבָאה עֶלַא טינ ןוא ןטנעמעלע

 ןענייז ןדיא עשיצילַאג ןוא עשינעמור ,עשירַאגנוא יד ןופ לייט רעשּפיה ַא

 עקרַאטש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא ןבילברַאפ

 טינ ךיוא ןבָאה ייז .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעניײמעגלַא רעד טימ גנודניברַאפ

 ןבָאה רעבעגטעברַא יד .ןריזינַאנרָא וצ ךיז ןכוזרַאפ עקרַאטש ןייק טכַאמעג

 יד טשרע .טקירדרעטנוא ייז ןטלַאה וצ ןבַאנפיוא ערעווש ןייק טַאהעג טינ

 ןלָאצ עסיורג ןפרָאװעגניירַא טָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא גנורעדנַאװנייא

 יד ןעמוקענ זיא רעטעּפש .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא רעטעכרַא עשידיא

 רעשיסור רעטשרע רעד ןופ לַאּפכרוד םעד ךָאנ ,גנורעדנַאװנייא-ןסַאמ עטייווצ

 סָאװ ,ןטנַארגימיא יד ןופ עצַארּפ רערעווש רעד ףיוא ,5 ןיא עיצולָאװער

 "רעכיז ןוא טייהיירפ ןוא טיורב דנַאל םעיינ םעד ןיא ןכוז וצ ןעמוקעג ןענייז

 -ניא עטגייווצרַאפ-ליפ ,עקיזיר ַא ןסקאוועגסיוא זיא ,ןעגנונלָאפרַאפ ןגענ טייס

 ךָאנ רעטעברַא לָאצ עטסערג יד טקיטפעשַאב 1916 ןיא טָאה סָאװ ,עירטסוד

 "רַא ריא טימ דנַאל ןיא עטשרע יד זיא סָאװ ,עירטסודניא-?יטסקעט רעד

 .ײמרַא-רעטעב

 1914 ןיא שירטסודניא רעדיילק-רענטמ

 4,880 --- --- ייח ייד חיה ךיח די- יש == ןקירבַאפ לָאצ

 14/,178/ = == חיה יח חשח יקש  תשש ש- רעמעברַא לָאצ

 986,898,000 -- -- --- == == == == טסנידרַאפ רעייז

 981,089,000 -- --- == י-ה == = לַאירעטַאמ ןופ ןטסָאק

 9488,211,000 -- -- == == == = עיצקודָארּפ ןופ טרעוו

 1914 ןיא שירטסודניא רפדיילק-ןטיורפ

 8,864 = יי יה יח .טקיי חשש אהה השמש רעּפעש לָאצ

 168,907 --- --- == זי= ישי חיי שש רעמעברַא לָאצ

 999,874,000 --- --- === === == ה2/ טסנידרַאפ רעייז

 9289,948,000 --- -- = == == -- ןלַאירעטַאמ ןופ ןטסָאק

 94/8,888,000 -- --- === י== ---- עיצקודָארּפ ןופ טרעוו

 -רעדיילק רעד ןופ ןגייווצ עקירעביא יד ןיירַא טינ ןעיינ ןרעפיצ יד ןיא

 רעדיילק עטקירטשעג ,שעוורעטנוא ,טיה ,ןעלטנַאמ-רעטופ יו ,עירטסודניא
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 רעטעברַא-רעדיילק ןוא -?דָאנ ײמרַא יד טָאה םורַא ןוא םורַא ,ןכיילנ סָאד ןוא

 ,ןָאילימ ןבלַאה ַא רעביא טכיירנרעד

 ןיא טכַאמעג טָאה גנורינער יד סָאװ ןעגנונעבכערסיוא יד טיול ,1917 ןיא

 עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא ןענייז ,(וויזירּפ) טפערד םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ
 ,םזינָאיווי ןינ ,לוָאס ןוא שידוב) .רעטעברַא 854,068 ןעוועג טקיטפעשַאב

 (,18 טייז

 רערעדנַאװגײא עטושפ ןוא ןטסילטעדיא יד

 ןשירַאצ םעד ןיא ןעננונלָאפרַאפ עטסקרַאטש יד ןֹופ בייהנא רעד

 ןופ גנודרָאמרעד רעד ךָאנ ,1881 ןיא ןצעזעגייַאמ עטמירַאב יד) דנַאלסור

 ַא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טכַארבעג ןבָאה (ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא
 זיא דנַאלסור ןשירַאצ םעד ןופ .רערעדנַאװנייא עשידיא םָארטש ןטלּפָאד

 הכאלמ-לעב רעטמערָארַאפ ןוא רעגריבניילק רענעסיוטשעגסיױרַא רעד ןפָאלעג

 ןעמעוו ,רענָאיצולָאװער רעקיטכענ רעד ,טנעדוטס רעננוי רעד זיא ןפָאלעגנ ןוא

 -כיילג ןופ ןסױטשעגסױרַא ןבָאה ןצעזעג-םאנסיוא יד ןוא ןעמָארנָאּפ יד

 ,טכיוועג
 ייב גנוכַאװפיוא עשיטסילַאנָאיצַאנ ַא ןפורעגסיורַא ןבָאה ןעמָארנָאּפ יד

 ןיא לייט ַא .טנגוי רעקידנרידוטש רעשידיא רעד ןֹופ ליימ ןקידנטיידַאב ַא

 טזָאלעג ךיז טָאה ןוא עניטסעלַאּפ וצ טפַאשקנעב ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא

 -וליב) "הכלנו וכל םקעי תיב , :גנוזָאל רעד רעטנוא דנַאל ןקילייה םעד וצ
 .רד ןופ ןרָאװעג ןסירענטימ טינ זיא סָאװ ,לייט רעטייווצ ַא ןוא (סעצ

 םעד ןיא ןרעדנַאװאוצסיוא ןסָאלשַאב טָאה ,עיּפָאטוא-עניטסעלַאּפ סרעקסניּפ

 ןיא זַא ,סעיזוליא עװעזָאר טימ ןעוועג לופ זיא טנגוי יד .עקירעמַא ןעיירפ
 ךעלנעמ זיא ,דנַאל עיירפ סעקערטש עסיורג ןַארַאפ זיא סע ואוו ,עקירעמַא

 רעשימָאנָאקע ןוא רעלַאיצַאס ןופ ןעיידיא יד ןכעלקריוורַאפ וצ ןטערטוצוצ

 ןסייהעג טָאה עּפורג יד .עיצַאטַאולּפסקע ןָא ןוא גנוקירדרעטנוא ןָא ,טייקכיילג
 עכלעוו ןשטנעמ רַאפ לָאבמיס ןימ ַא ,(קלָאפ-טלעוו םעד ןופ ןיז) "םלוע םע,
 ערעיוהענמוא טימ לופ ןדָאב םעיינ ַא ףיוא טלעצענ רעייז רעכירַא ןנַָארט

 .טייקיטכערעג ןוא רשוי רַאפ ןטייקכעלנעמ

 ןופ ננוצַאשּפָא ןא ןבענ וצ קידנעיינייברַאפ וליפַא ךעלנעממוא זיא סע

 .עקירעמַא-רעטעברַא רעשידיא רעד ןיא טליּפשענ טָאה עּפורנ יד סָאװ לָאר רעד

 ננוגעװאב רעשיטסילַאיצַאס ןוא רעטעברַא רעד ןופ ןענַארעטעװ עטשרע יד

 רענרעל ןוא ןטנעדוטס ענעזעוועגנ יד-טָא .ןעייר עריא ןופ ןעמוקעג ןענייז
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 עשידיא יד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא ?ּפמעטש רעייז טניילעגקעװַא ןבָאה

 יו ןטסנידרַאפ עלַאסָאלָאק ערעייז טימ קיטייצכיילנ .סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא

 ןוא טסעטָארּפ ןופ טרָאװ סָאד טכַארבעג עטשרע יד ןבָאה סָאװ ןענַארעטעוװ

 -ַאב עכעלקערש יד ןנעג דנַאטשרעדיוװ ןוא עיצַאזינַאנרָא ןופ ךוזרַאפ םעד

 עטרינעליווירּפ ןוא עניד ,ערעכעה ַא טעדליבענסיוא ייז ןבָאה ,ןעננונניד
 יד טריזילַארָאמעד ןוא רעטעברַא יד טקירדענ רעטעּפש טָאה סָאװ ,טכיש

 -ענ רעטעּפש ןענייז ןטסילַאעדיא עטשרע יד ןופ ?יפ .גנונעוַאב-רעטעברַא

 ,םיריוטקָאד עטנענימָארּפ ,רעציזַאבדזיוה ,ןטנַאקירבַאפ עכיירגלָאפרעד ןרָאװ

 ןשטנעמ ,.לנ .ד .א ןטסילַאנרושז עטלָאצַאב-ךיוה ,ןטַאקָאװדַא עכיירנלָאפרעד

 שטָאכ ,רענַאל ןשיטסילַאטיּפַאק ןיא ןענַאטשעג סיפ עדייב טימ ןענייז סָאװ

 .גנוגעוואב-רעטעברא רעד ןיא טשימעג ךָאנ טפָא ךיז ןבָאה ייז

 -עג ןענייז סָאװ רערעדנַאװנייא עטושּפ יד ,ןטנַארנימיא סעּפורג עדייב

 ןפָאלעג זיא סָאװ טננוי עקידנרידוטש יד ןוא טיורב ?קיטש ַא ןכוז ןעמוק

 ךיילג גנושיוטנַא ערעטיב רעייז ןנָארקענ ןבָאה ,ןלַאעדיא עריא ןכעלקריוורַאפ

 ןענייז ןטנַארגימיא יד ואוו טקנוּפ רעטשרע רעד ,ןדראנ-לסעק ןיא ןדנַאל םייב

 -םע עּפורג עטשרע יד) .1882 ןיא ןפַאה רעקרָאי וינ םניא ןעגנַאגעגרעטנורַא

 ןיא ןעמוקעג ןַאב רעד טימ ןוא עיפלעדַאליפ ןיא טעדנַאלעג טָאה סעקינמלוע

 ןיא ןטעברַא טקישעג ייז טָאה ןעמ זַא ,טכַאמענ ךיז טָאה דָארנ .,(קרָאי ןינ

 יד ןופ קיירטס ַא ןעמוקענרָאפ טלָאמעד זיא סע ואוו ,ןפַאה רעקרָאי וינ םעד

 ,סע ןבָאה ןטנַארגימיא יד .,(ןעמרָאשגנָאל) רעדָאלנָא-ףיש עשידנעלריא
 ןיא ייז ןופ רענייא ןעוו ,נָאט ןטירד ןפיוא זיב טסואוועג טינ ,ךעלריטַאנ

 טונ ןוא סטעקיּפ יד ןלַאפַאב םיא ןענייז ,סָאװטע ןפיוק ןעגנַאגעגסױרַא

 ךיז ןבָאה סעקינמלוע-םע עשיטסילאעדיא יד יו ךיילנ ,רענייב יד ןכָארבעצ

 ןבָאה ,טלייטעגנייא ייז ןבָאה תובוט-לעב עשידיא יד לָאר עכלעוו טסואוורעד

 רעטרעטסייגַאב ַא ןרָאװעג ןטלַאחענּפָא זיא נָאטיײב ,טעברַא יד ןפרָאוװעג ייז

 ןעוועג זיא סָאד .רעכערבקיירטפ עשידיא יד טימ רעקיירטפ יד ןופ גניטימ

 רעד טימ ןוא רעטעברַא עשינַאקירעמַא טימ גנוריראב עטקעריד עטשרע יד

 -מלוע-םע עשיטסילַאעדיא יד סָאװ טייקכעלקריוו רעשינַאקירעמַא רעטרַאה

 טימ ןטנַארגימיא עגנוי קיצפופ ןופ עּפורנ עטייווצ ַא .ןעמוקַאב ןבָאה סעקינ

 ןיא לַאנַאק א ןבָארנ וצ ןרָאװענ טקישעג זיא ץיּפש רעד ןיא עּפסַאק .בא ,רד

 זַא ,טקעלּפטנַא ייז רַאפ טָאה רענייטש לנָאה ַא .יזריושזד וינ ,טעבאזילע

 טצונאב טלָאמעד ןענייז רערעדנַאװניײיא ענירג .רעכערבקיירטפ ןענייז ייז

 ,םקיירטפ ןכערב וצ ןרָאװעג

 ןענייז "קוב-ריאי שיאושזד ןַאקירעמַא, םעד ןופ גנונעכערסיוא רעד טיול
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 עקידרעטייוו יד ,רערעדנַאוװנייא עשידיא 8,692 רעהַא ןעמוקעגנָא 1881 ןיא

 ,ןטנַארגימיא עשידיא רעמ ?יפ טכַארבענ ןבָאה ןרָאי

 -רעדילק רעד ןיא רערעדנאװנייא עשידיא יד טכַארבעג טָאה סָאװ

 -ניא-רעדיילק יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןעמ טרעלקרעד ױזַא יו ? עירטסודניא

 -רעביא ןַא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייהנָא ןיא ןרָאװעג זיא עירטסוד

 ? ונוקיטפעשַאב עשידיא עקידנגעוו

 ןירט ןעגײז ןטנַארגימיא עשידיא ליפיוזַא סָאװרַאּפ
 עירטסודניא-רעדיילס רעד ןיא

 ןופ טנעצָארּפ רעטסערג רעד זיא ,סנטשרע .עכעלטע ןענייז ןכַאזרוא יד
 ןעוועג ,ךיז טימ טכַארבענ ןבָאה ןטנַארנימיא יד סָאװ ןעגנוקיטפעשַאב יד
 ןטרָאס עקיליב יד ייב טעברַא ןופ גנולייטעצ יד טָאה ,סנטייווצ .יירעדיינש
 ןעוועג סָאד זיא ,סנטירד .ןענרעל טייצ עגנַאל ןייק טרעדָאּפעג טינ רעדיילק
 ןטנַארגימיא ענירג יד ןוא ןסקאוועג קישַאר זיא סָאװ ,עירטסודניא עיינ ַא
 יד ןופ דנַאטשרעדיװ ןוא ןטייקירעווש ןייק ףיוא ןסיוטשעגנָא טינ ךיז ןבָאה
 ערעדנַא ןיא ןעוועג זיא לַאפ רעד יו ,עירטסודניא רעד ןיא רעטעברַא ערעטלע
 ןעמונעגנָא ,ןדיא ןיילַא ,רעבעגטעברַא יד ןבָאה ,סנטרעפ .סעירטסודניא
 ןוא ןטנַאקירבַאפ יד .רעּפעש ערעייז ןיא ןטנַארגימיא יד ןעיצוצניירַא ןעלטימ
 -רעבירַאדיינ יד ןריפּפָא ןוא ןדרַאג-?סעק ןיא ןעמוק ןנעלפ סרָאטקַארטנָאק יד
 ןענייז רעּפעש .ןעגנוכערּפשרַאפ עסיורג רעייז טימ ּפַאש ןיא ךיילנ ענעמוקעג
 ,רעבענטעברַא םעד ןֹופ טײלסדנַאל ףיוא ןרָאװעג טיובעג

 ,ןטנַארגימיא יד טכַארבעג טָאה רָאטקַארטנָאק רעד ןיהואוו ,ּפַאש רעד
 -ןעיורפ סרעדנוזַאב ,עירטסודניא יד .םייה ןייז סלייטנטסערג ןעוועג ןזיא
 סָאװ רענייא .טלציּפעצ קידלַאװג ןעוועג זיא ,.ַא .א ךעלדמעה-רענעמ ,רעדיילק
 טנעקעג טָאה ,סנזייא-סערּפ ןוא ןענישַאמ עכעלטע ןראשפיונוצ טנעסעג טָאה
 םעד ןוא ןלַאירעטַאמ .רעטעברַא ןעמענניירַא ןוא ּפַאש ַא ךיז ייב ןענעפע
 ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,טסילַאטיּפַאק ןסיורג ןופ ןגָארקעג רע טָאה ןָאסַאפ
 טנעקעג טינ טָאה רענירג ַא .רעכַאמ-ןָאסַאפ םעד ןוא רעדיינשוצ יד רָאנ
 ךיוא סָאד טּפָא רעייז ןוא ךָאו א רַאלָאד ריפ ןוא יירד יװ רעמ ןענידרַאפ
 : רעצנַאג רעד ןיא טילבעג טָאה םעטסיס ּפַאש-טעוװס עקידנגיוז-טולב יד .טינ
 יד ןבָאה ,רעּפעש ערעסערג ןעוועג ָאי ןענייז סע ואוו ןטרָאד ,עירטסודניא
 .גייצעג ערעדנא ןוא ןענישַאמ-יינ ערעייז ןעננערב ןיילַא טזומעג רעדיינש
 רע ,ןזיירּפ יד ןוא ןדנוטש יד ,גנידצלַא טמיטשַאב טָאה רעבענטעברַא רעד
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 -רַא יד .גנוענעכערסיוא ןייז טיול ,טגַאזטנַא טָאה רע ןוא טלעטשעננָא טָאה

 ,ליומ סָאד ןענעפע וצ טָאהעג ארומ ןבָאה רעטעב

 -רעדיילק רעד ןיא ןעמוקענפיוא טינ ןיא םעטסיס ּפַאש-טעווס יד

 םעד ןופ טפלעה ןטשרע םעד ןיא .ןטנַארנימיא עשידיא ןופ עירטסודניא

 -ךַאטסוק ַא ןיא ןעוועג זיא עיצקודָארּפ-רעדיילק יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטנעצכַא
 ,עשידנעלריא ןוא עשינַאקירעמַא ןֹופ טנעה יד ןיא ןנעלענ זיא ןוא דנַאטשוצ

 ,סעקטנַארנימיא עננוי .עכעלרעדיוש ןעוועגנ ןעננוגנידַאב-טעברַא יד ןענייז

 .תונברק יד ןעוועג ןענייז ,עשידנעלריא ךעלכַאזטּפיױה

 ,טנכערעגסווא 1898 ןיא טָאה ,ורעק ויטעמ ןעמָאנ ןטימ ,רעמרָאפער ַא,
 םורַא ןַארַאפ ןענייז רָאמיטלַאב ןוא עיפלעדַאליפ ,קרָאי וינ ,ןָאטסָאב ןיא זַא

 םייהַא ךיוא ןעמענ ייז .רעפעש-טעווס ןיא ןטעברַא סָאװ סנירעטעברַא 0

 ,טכַאנייב ףלע ,ןעצ זיב ןטעברַא ןוא ןוז רעד םימ ףיוא ןעייטש ,טעברַא יד

 ןבָאה ייז ביוא ,ךָאוו ַא בלַאה ַא ןוא רַאלָאד ַא ןטעברַאסיוא ןענעק ןלָאז ויז ידכ

 רַאלָאד ַא טסָאקעג טָאה רעמיצ ַא ןעגניד .טעברַא עקידנעטש טַאהעג ןיוש

 ,גָאמ ַא ןדנוטש 16 םורַא רעטיב ןוא רעווש קידנטעברַא זַא ,טסייה סָאד ,ךָאוװ ַא

 .(טלעג-הריד) טנער ףיוא לכה ךס טנידרַאפ יורפ ַא טָאה

 גנולמַאורַאפ-ןסַאמ ַא ףיוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סָאװ ,עטימָאק ַא,
 טעטכורַאב טָאה ,ןעמייה-רעטעברַא יד ןופ עגַאל יד ןכוזרעטנוא וצ 1899 ןוא

 ,סנירענוּפש ,סנורָאטיינ --- םייה רעד ןוא ךיז ויב ןטעברַא סָאװ ןעיורפ יד זַא

 ןמעברַא ייז ןעוו וליפַא ,ןבעל םוצ גונעג טינ ןענידרַאפ --- סנירעשעוו

 .קידנעטש
 ,1840 רָאי םעד ןופ ןבילבעגרעביא זוא ּפַאש-מעווס ַא ןופ גנוביירשַאב ַא,

 ןוא .גנורעדנַאװנייא-ןסַאמ עשידיא וד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ

 ןופ ךעלדיימ ייווצ טימ קידנטעברַא ,רָאטקַארטנַאק ַא זַא ,מוימש טכירַאב ַא

 עלַא רַאפ גָאט ַא רַאלָאד ַא טכַאמעג טָאה ,גָאט ַא ןדנומש ןצכעז זיב ףלעווצ

 םעד רַאפ ךָאוו ַא רַאלָאד ַא ןעגנַאגעגרעטנורַא זיא ןופרעד .ןעמַאזוצ יירד
 -פָא ךיז ןבָאה סָאװ רַאלָאד ףניפ יד ןופ .טעברַאעג ןבָאה ייז ואוו םעדיוב

 ןבלַאהטירד ןוא לטרעפ ַא טומ רַאלָאד ַא ןגָארקעג לדיימ עדעו טָאה ,טלעטשעג
 : שטיוורוה .א .י .רד) ?.רָאטקַארטנָאק םעד רַאפ ןבילבעג זיא ךָאװ ַא רַאלָאד

 ןטייז ,עקירצמא ןיא ףיצַארגימיא ,דנַאב רעמשרע ,ןטפירש ףטלײװרטרסיוא

8) | 

 ןופ ןטנַארגימיא םָארטש רעד זַא ,רעכיז רעבָא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -טלעג וצ טייהנגעלעג עטיירב ןוא עסיורג א ןבענעג טָאה עּפָארייא-חרזמ
 רעּפעש-טעוװס יד ןטײרּפשוצסױא ןטנַאקירבַאפ ןוא סרָאטקַארטנָאס ענדעשז
 ןופ רעקיטש ןסירעג ןבָאה ןטנַאקירבַאֿפ .בַאטשסַאמ ןסיורנ רָאנ ַא ףיוא

 יד ןופ רעקיטש ןסירעג ןבָאה סרָאטקַארטנָאק יד ןוא סרָאטקַארטנָאק ערעייז

 ןטיירב א טכוזעג ןבָאה עדייב .ןטעברַאוצפױרַא רעלענש ךיז ידכ ,רעטעברַא
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 -עכער ןפיוא רעדיילק עטריצודָארּפ-קיטרַאפ יד ןצעזוצּפָא קרַאמ ןסיורג ַא ןוא

 .רעטעברַא יד ןופ טולב ןוא סייווש םעד ןופ גנונ

 -נגייא עשיטסירעטקַארַאכ יד ןנעוו ןרעוו ןבירשעגנָא ןעק ךוב רעצנַאנ ַא

 נונענ .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא םעטסיס ּפַאש-טעווס רעד ןופ ןפַאש

 סרעקריָאוװו לעשַאס עקיצרַאח-ךייוו ןוא ןעיורפ עשיּפָארטנַאליפ זַא ,ןגָאז וצ

 -רעטנוא טננַאלרַאפ ןוא טרעדליּפענ ןבָאה (ןייזליואוו ןכעלטנפע ןופ רעוט)
 -ברוד ןענייז ןעננוכוזרעטנוא ."עדנַאש , רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןעגנוכוז

 ,ןיילַא רעטעברַא-רעדיילק יד .ןבילברַאפ זיא "עדנַאש , יד ןוא ןרָאװעג טריפעג

 -סױרַא ?גענ ןוא ןייצ יד טימ ךעלבעטשכוב ןבָאה ,ןפמאק עגנַאל-ןרָאי ךָאנ

 .ץנעטסיזקע רעד ןופ םעטסיס ענעטלָאשרַאפ יד ןסירעג

 + רעטעברַא ּפַאש-טעװס יד ןופ עגַאל עכעלרעדיוש יד

 .ןעגנוניואוו עגנע ,עקיצומש ,ערעטצניפ ןעוועג ןענייז רעּפעש-טעוװס יד
 גָאט א ןדנוטש 12 יװ גנַאל ױזַא טעװעצַארּפעג ןטרָאד ןבָאה רעטעברַא יד
 -- ןעגנולעטשַאב ןכַאמ קיטרַאפ טפרַאדַאב טָאה רָאטקַארטנָאק רעד ןעוו ןוא
 ײלרעלַא ןופ סעקטסַאּפ ןעוועג ןענייז רעּפעש-טעװס יד .ןדנוטש 16 ןוא 4
 ּפַאש-טעווס ראי עכעלטע ךָאנ טײהקנַארק ַא ןופ ןטיהסיוא ךיז .ןבָארקימ|

 | ,טייקכעלגעממוא רעד ןופ ךַאז ַא ןעוועג זיא
 טסוקענמוא ךיז ןבָאה גנורינער-טַאטש יד טינ ןוא סעטַאט-טָאטש יד טינ

 טלדנַאװרַאפ ןענייז ןרעלעק ןוא רעזייה-טנעמענעט ערעטצניפ סָאװ ,םעד ףיוא
 טימ טעװעקיּפעגנָא ןעװעג זיא דייס-טסיא עצנַאנ יד .רעּפעש ןיא ןרָאװעג
 | | .רעצעלּפ-טעברַא עכעלשטנעממוא עכלעזַא

 עטפַאהרַאנמוא עטסגרע יד טימ טרענעג ךיז ןבָאה סעילימַאפ-רעטעברַא
 ןרעטנוא טנאקַאב לכאמ ַא טימ רעדניק יד טזייּפשענ ןבָאה סעמַאמ יד .,ןזייּפש
 ןופ .לּפע עטליופרַאפ ןופ טכירעגוצ עלדיװַאּפ ןימ ַאזַא ,"רעטוּפ-לּפע , ןעמָאנ
 ןעוועג טײרּפשרַאפ רעדניק יד ייב זיא זייּפש רערעגָאמ ןוא רעטכעלש רעד
 ,סיורנ ןעוועג זיא רעדניק יד ןשיווצ ןלַאפ-טיוט טנעצָארּפ רעד .ןטייהקנַארק
 -דניווש טיירּפשענ טָאה ּפַאש-טעוװס רעד .רעדניק יד ןשיװצ זיולב טינ ןוא
 ."טייחקנארק עשירַאטעלָארּפ יד , ןעמָאנוצ םעד ןגָארקעג טָאה סָאװ ,טכוז
 ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ יד .טּפַאשגנע רעכעלקערש ןיא ןעמ טָאה טניואוועג
 | ,עלעבַארעזימ

 .טעברַאעגּפױרַא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,?דיימ ַא ןופ רליב שיּפיט ַא זיא טָא
 ,ךָאװ ַא ראלָאד ןיינ יו ךיוה יױזַא ןענידרַאפ יז ןעק ןָאזעס ןצרוק םעד ןיא
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 .דנַאל ןיא רָאי ןיינ .דנַאלסור ןופ טמוק .טלַא רָאו 28 ,.שזד ערעס,

 רַאפ קירבַאפ (דמעה) טריוש ַא ןיא רָאי ןצרעפ וצ ןטעברַא ןביוהעגנָא טָאה

 ךעלטסעק-ריּפַאּפ וצ קעװַא יז זיא רעדמעה ןופ .ךָאוװ ַא בלַאה ַא ןוא רַאלָאד ַא
 ריפ וצ טעברַאעגּפיורַא ךיז טָאה ןוא ךָאוו ַא רַאלָאד בלַאה ַא ןוא ייווצ רַאפ

 .ךָאוו ַא רַאלָאד רופ רַאפ ךיוא (סעקרעקוצ) ידנעק וצ קעוװַא .ךָאוװ .ַא רַאלָאד

 ןיוש טנידרַאפ יז ןוא סעגנייטס ייב ןטעברַא וצ ריא טלעפעג גנולצולּפ

 -ריּפַאּפ וצ קירוצ יז טייג סעגנייטס יד ןופ .ךָאוו ַא רַאלָאד בלַאה ַא ןוא ריפ
 רָאו רָאֹּפ ַא .ךָאוו ַא רַאלָאד בלַאה ַא ןוא ףניפ ןיוש טכַאמ ןוא ךעלטסעק

 .ךָאוו ַא רַאלָאד ןיינ וצ טעברַאעגפיורַא ךיז יז טָאה רעטעּפש
 ריא רעסיוא .ןרעמיצ יורד טמענרַאפ טניואוו ערעס ןעמעוו ייב יורפ וד,

 טלָאצ ערעס .סעקרעדרָאב ייווצ ןוא (םינכש) סרעדרָאב ייווצ ךָאנ ָאד ןענייז

 ,סנָאינוי עשיריא יד ,ןייטשנייוו .ב) .גנוניואוו רעד רַאפ טַאנָאמ ַא רַאלָאד יירד

 | (.88 טייז

 זיא וצרעד .דנַאלסור ןופ עילימַאפ ריא ןעגנערברעטנורַא ףרַאד ערעס

 טעברַא ןכָאװ ליפיוו ןייז רעכיז טינ לָאמנייק ןעק ןעמ .ענַאזעס ַא טעברַא יד

 .ןטסנידרַאפ עריא ןופ ןרָאּפש יז זומ .ןייז טעוו סע

 -מוא ןעגנערברַאפ זומ סָאװ ,רעדיינש םעד ןופ ענַאל עקידעגָאלק יד

 -ַאּפ יד ןיא קורדסיוא ןענופענ טָאה ,ּפַאש ןיא ןדנוטש עגנַאל-ךעלשטנעמ

 : דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ דיל ןטמירַאב םעד ןופ תורוש עשיטעט

 ,עלעגנוא םענייש ַא בָאה ךיא,

 ; סנוופ ַא רָאג וינענוז ַא
 ,רימ ךיז טכַאד םיא עזרעד ךיא ןעוו

 .סנוומ ווא טלעוו עצנַאג וד

 ,םיא ךיא עז ןטלעז ,ןטלעז רָאנ

 ; טכַאװ רע ןעוו לגנוא ןיימ

 ,קידנפָאלש רעמיא םיא עז ךיא
 ".טכַאנויב רָאנ םיא עז ךיא

 ןסַאמ יד ןצ ןעײג ןטנעגילעטנויא יד

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןטנעגילעטניא:-בלַאה ןוא ןטנענילעטניא עננוי יד

 ןרעטנומ ןוא ןקעוו וצ עוויטַאיציניא יד ןעמונעג ןבָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא

 .ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב רַאפ ּףמַאק םוצ רעּפעש-טעוופ יד ןופ ןפַאלקש ד

 ,סעּפסַאק .רד  ,סניקטעמַאז ,סווָארַאטָאלָאז יד ,סנַאהַאק .בא ,סרעלימ ,5 יד

 עקירעביא יד ןוא סנייּפ יד ,סעסעדנָארַאב יד ,סיקסוועשטניוו ,סגרעבנייוו יד

 עטסירפ ענעי ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ןבָאה
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 טימ ןוא שיגרענע ,גנוי ,םזיכרַאנַא רעדָא םזילַאיצַאס טימ טכיוהעגנָא .ןטייצ
 ןריזינַאגרָא וצ ךיז רעטעברַא יד ןפלעה וצ טײקנסָאלשטנַא ןוא םזַאיזוטנע

 עטשרע יד ןעוועג עטנכערעגסיוא-ןביוא יד ןענייז ,שיטילָאּפ ןוא שימָאנַאקע

 ןשיוצ גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ סעּפולס יד טּפַאלקעגניירַא ןבָאה סָאװ
 לוש יד ןוא בר רעד ןעמעוו רעביא ,רעטעברַא ענענַאטשענּפָא ןוא עיור יד
 .קיטסייג טקיטלעוועג ןבָאה

 -עברַא ענענַאטשענּפָא ,עיור יד .ךעלנעט ןכָארבענסיױא ןענייז סקיירטס
 טרָאװ ןדעי ןביולנ ןוא גנורעטסיינַאב רעקידנריר טימ ןעמונענפיוא ןבָאה רעט

 ןענייז סָאװ ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס עטשרע יד ןופ גנודנעוו עדעי ןוא

 יד וצ טפרַאדַאב טינ ןעמ טָאה ןדייר ךס ןייק .ןריזינַאנרָא וצ ייז ןעמוקעג
 -ָארּפ) טעלפיל ןייא .גונעג טדערעג טָאה עגַאל עכעלקערש יד .רעטעברַא
 ןוא גנולמַאזרַאפ ַא טכַארבעג טָאה ,ּפַאש ַא ןבעל טלייטעגסיוא ,(עיצַאמַאלק
 .קיירטס ַא טכארבענ טָאה גנולמַאזרַאפ יד

 ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד .גנירג ױזַא ןעוועגנ טינ זיא סקיירטס ןעניוועג
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןבעל ןשינַאקירעמַא םעד ןופ טדמערפענּפָא ,ןירג

 ןענייז ,ןדיא עלַא ,רעבענטעברַא יד .סָאטעג יד ןופ ןצענערג עֶלָאמש יד

 רעייז וצ טַאהעג ןוא ןישַאמ רעשיטילָאּפ ינעמעט רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 ןופ ןרָאװעג טקיזמעצ ןענייז סטעקיּפ .סעדנַאביטלעוװרעטנוא יד טסניד

 עכעלטע טימ .רעטכיר יד ןופ עמרוט ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעג ןוא סרעטסגנעג
 יד ,לקריצײיצילָאּפ םעד ןופ טסניד יד טַאהעג רעבעגטעברַא רעד טָאה רַאלָאד

 -ַאב ַא טימ טָאה ,רעקיירטס טימ טינ ללכב ךיז טעינַאמערעצ סָאװ ,ייצילָאּפ

 ןוא דרעב יד טימ רעדנעלסיוא יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז חחיצר רערעדנוז
 .ּםעק יד ןטלַאּפש וצ הוצמ ַא ךָאד זיא ייז ."סעצנָאװ

 סקײרטס עגנָאל ןופ טײקירעװש יד

 עסיורג ןייק טַאהעג טינ ךיוא ןבָאה רעריּפנָא ערעייז ןוא רעטעברַא יד
 .טרעננוהעגסיוא ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד .גנוריפ-קיירטס טימ גנורַאפרעד
 רעקיירטס ַא זןיא טפָא רעייז .טנעקעג טינ ייז ןבָאה קיירטס ןיא ןייטש גנַאל
 דרָאלדנעל רעד זַא ,לטעצ ַא טימ (לאז-קיירטס) לָאה ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג
 טָאה רעטּפָא ךָאנ .גנוניואוו רעד ןופ סיױרַא םיא טפרַאװ (רעמיטנגייאדזיוח)
 .רעטכיזעג עטקיטולבעצ ןוא ּפעק ענעטלָאּפשעצ טימ רעקיירטס טכַארבעג ןעמ
 טימרעד ןוא רעקיירטס ַא ןפיוקּפָא טריבורּפ ךיוא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד
 ,עקירעביא יד ןריזילַארָאמעד
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 ןעגנורעדנע יד ,עירטסודניא רעד ןופ רעטקַארַאכ-ןָאזעפ רעפרַאש רעד
 -נָאק רעטנזיוט ןשיווצ טייקטלציּפעצ יד ןוא ןענָאסַאפ ןוא סעדָאמ יד ןיא
 .ךעלכַאזטּפױה ןוא סקיירטס ןריפ וצ רערעווש טכַאמעג ךיוא טָאה ,סרָאטקַארט
 ןעוועג רעווש טינ זיא םיטַאבעלַאב יד רעטעּפש ןסניװעג יד ןטלַאהוצּפיוא
 יד ,ןָאזעס םעיינ םעד ייב ןסניוועג ערעייז ןופ רעטעברַא יד ןבױרַאב וצ
 ןיא רעטעברַא יד ןופ ךיז ןטייב סָאד ,ץַאזמוא-רעטעברַא םעד ןופ טייקיסילפ

 .םיטַאבעלַאב יד ןופ טנעה יד ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה ,ןָאזעס ןדעי רעּפעש יד
 עַלַא ןופ .,רָאטקַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא 1893 ןיא סיזירק רעסיורג רעד

 ייב ,רעקרַאטש ךעלגעמ ןטילעג סעירטסודניא-רעדיילק יד ןבָאה סעירטסודניא
 טעמב ןיא טעברַא .רעדיילק ןסַאּפַאז עסיורג ןגעלעג ןענייז ןטנַאקירבַאפ יד
 ָאטעג עשידיא יד) דייס-טסיא רעד ןופ ןסַאג יד .ןגירק וצ ןעוועג טינ
 סעילימַאפ ןופ ?בעמ ענעפרָאװעגנָא טימ ןעוועג טרעגַאלַאב ןענייז (טלָאמעד
 סנָאינוי יד .ןעגנוניואוו ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענייז עכלעוו
 ,ןעגנַאנעגרעטנוא ןצנַאנניא רעדָא ןרָאװעג טכַאװשענּפָא קרַאטש רעדָא ןענייז
 ןעמונעג סנָאינוי עשידיא יד ןבָאה ןרעסעב ןעמונעג ךיז טָאה עגַאל יד ןעוו
 .ןבעלפיוא

 ןבָאה סקיירטס יד ןופ ןלַאפכרוד ןוא סנָאינוי ןפַאשעג ןבָאה סקיירטס

 .ןוא ןעמוקעגפיוא ?ענש ןענייז סעיצַאזינַאגרָא יד .טשיװעגּפָא סנָאינוי יד
 -ירעמַא רעד ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ ףמַאק רעד .ןדנואוושרַאפ לענש
 טסילעשַאס רעד ןוא ,? ווֶא .פ .א רעד ןשיװצ גנונעװַאב-רעטעברַא רעשינַאק
 עשיטסילַאיצַאס) .ּפ .ל .ס רעד ןופ טריזינַאגרָא ,סנעײלַא רָאביײל דנע דיירט
 ךיז טָאה ,1898 ןיא ,ץיּפש רעד ןיא ןָאיל-עד לעינעד טימ (יײטרַאּפ-רעטעברַא

 זיא סע .סָאגרעטעברא רעשידיא רעד ףיוא רעייפ טימ ןגָארטעגרעבירַא
 עפרַאש ןייז ןלָאז ןטסילַאיצַאס עשידיא טייהרעמ יד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג
 .םזינָאינוי-דיירט ןרענָאיצקַאער ןוא ןטרעוװילגרַאפ סעסרעּפמָאנ ןופ רענגעג
 עשידיא עקידנריפנָא יד ןענייז ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ,ןטייצ ענעי ןיא
 סרעּפמָאנ סָאװ טסייג םעד טימ ןרָאװעג טּפַאזעגכרוד טינ ךָאנ ןטסילַאיצַאס
  עשידיא יד טָאה וצרעד .גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןטָארטרַאפ טָאה
 ןשיװצ ןטייקיטיירטש יד ,ףמַאק םענעגייא ריא טַאהעג גנונעװַאב-רעטעברַא
 סולפנייא ןַא טביאעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא יד ןוא ןטסילַאיצַאס יד

 .רעטעברַא לייט ַא ףיוא

 ךָאנ ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא סנָאינוי עטשרע יד
 סנָאינוי ייווצ טַאהעג ןבָאה רעדיינש-רענעמ יד .1888-1882 ןרָאי יד ןיא

 ןענייז רעדילגטימ טייחרעמ יד .ןָאינוי ןייא רעכַאמ-טוס ןוא -קוָאלק יד ןוא
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 רעדנעלריא ,ןשטייד ,רעטעברַא עשידיאיטינ יד .ןטנַארנימיא עשידיא ןעוועג

 יד .,סנָאינוי יד וצ טגנַאלַאב ךיוא ןבָאה ןעיורפ ענעריובעג-שינַאקירעמַא ןוא

 ןלַאקידַאר יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןרָאװעג ןפַאשַאב טינ ןענייז סנָאינוי
 טימ ןעגנודניברַאפ ןייק טָאהעג טינרָאנ ןבָאה ןלַאקידַאר יד .םלוע םע ןופ

 ,סנָאינוי רענַאיצילַאנ ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יירד יד

 סגָאיוװי עטשרע ןריזינַאגרָא ירָאבײל חָּא סטיינ

 ןיא ןטנַארגימיא יד ןשיוװצ טעברַא-עיצַאזינַאגרָא ןביוהוצנֶא עטשרע יד
 טינ ,(טעברַא ןופ רעטיר) "רָאבייל ווא סטיינ, יד ןעוועג ןענייז ןכַאּפ-?דָאנ יד
 ךיז ןבָאה קרָאי וינ ןיא ?סטיינ, יד ןופ רעריפ יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג
 טָאה ןעמ .רעטעברַא ךַאפ-?דָאנ עשידיא יד טימ ןדערנעמַאזוצ טנעקעג םיוק
 -עג ךיז ןבָאה "סטיינ, יד ןופ סנָאינוי יד .קנואוו ןפיוא ןענַאטשרַאפ ךיז
 ןָאינוי יד טָאה ךאפ רעדיינש-רענעמ םעד ןיא .טייצ עצרוק ַא רעייז ןטלַאה
 -עג ךיוא ןבָאה "סטיינ, יד ."סרָאליײט ווֶא דוהרעדָארב דעטיינוי, ןסייהעג
 ךַאפ-טוס ןוא -קוָאלק םעד ןיא סקיירטס עסיורג עטשרע יד ןופ םענייא טריפ
 םיטאבעלַאב יד ,18895 ןיא ןכָארבענסױא זיא קיירטס רעטייווצ ַא .1889 ןיא
 -ןיופ ַא טימ ןטסיליזיירּפ עיינ ןביירשוצרעטנוא ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענייז
 ךַאמּפָא-ןָאינוי רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .רעטעברַא יד רַאפ גנורעכעה
 ןלַאפעגרעדנַאנַאפ ןָאינוי יד זיא קיירטס ןכָאנ .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא
 .ןענורעצ ןענייז ןסניוועג יד ןוא

 זיא עיצַארגימיא-ןסַאמ רעשידיא רעטשרע רעד ןופ דָאירעּפ רעצנַאג רעד
 -טעווס יד ןופ סקיירטפ ענַאטנָאּפס-בלַאה עילַאװכ ַא רעטנוא ןעגנַאגעגכרוד
 יד ,רעּפעש עטסקינייועניא יד ןיא רעטעברַא יד ןופ ןוא רעטעברַא ּפַאש
 ןריזינַאגרָא ןיא עוויטַאיציניא יד ןעמונעג טלָאמעד ןיוש טָאה ןטפַאשקרעוװעג
 ןוא עשינכעט יד .טָאהעג טינ יז טָאה גלאפרעד ןסיורג ןייק .רעטעברַא יד
 -ניא רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגניירַא ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע-ריצודָארּפ
 וצ ןטייהנגעלעג יד ,תוכאלמ-לעב יד ןופ טנעמעלע רערעטלע רעד ,עירטסוד
 -נָא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ ןסיורג יד סָאװ ןעלטימ יד ןוא סרָאטקַארטנָאק ןרעוו
 גנוקיטסעפאב רעד טרעטשענ טָאה ץלַא סָאד ,רעטעברַא יד ןגיזַאב וצ ןעמונעג
 רעד ךָאנ .טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה ןרָאטקַאפ עכעלרעניא .סנָאינוי יד ןופ
 ןיא .וו .וו .א יד ןעמוקעג ןענייז סנעילַא רָאביײל דנע דיירט טסילעשַאס
 ןיא גנוגעוואב-רעטעברַא עטייווצ א ןפַאש וצ ךוזרַאפ םעיינ ַא טיפס 9
 יד ןיא סנָאינוי עיינ ןדנירג וצ עבָארּפ עדעי .ל ווָא .פ .א רעד וצ עיציזַאּפָא
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 יד ןכלעוו טימ ,גירק ןכעלרעניא ןפרַאש א וצ טכארבעג טָאה ןכַאפ-לדָאנ
 .טצונַאב ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב

 -עצ ףרַאש ןעוועג גנוגעוַאב עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד זיא שיטילָאּפ
 טָאה ,קיטילָאּפ סנַאיל-עד לעינעד טּפמעקַאב טָאה סָאװ ,עיציזָאּפָא יד ,טלייט

 ."סטרעוורָאפ , םעד ןפאשענ ןוא "גנוטייצ-רעטעברַא , רעד ןופ ןסירענּפָא ךיז
 ּפילימ ,1890 ,ץרעמ ןטעביז םעד ןענישרעד זיא "גנוטייצ-רעטעברַא ,, יד)

 -קַאדער ןייז וצ עּפָארייא ןופ ןרָאװעג טכַארבעגרעטנורַא לעיצעּפס זיא ץנַארק
 .(רעטלַאוװרַאפ) רעשזדענעמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא טיווקליה סירָאמ ,רָאט
 ,גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא עכעלטנכעוו יד ןענישרעד זיא רעטעּפש ןטַאנָאמ ריפ

 -לַאּפש עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1896 ןיא ."עמיטש-רעטעברַא עיירפ , יד
 ענעטלָאּפשענּפָא יד ,ּפ ,7 .ס רעד ןופ רעדילנטימ עשידיא יד ןשיוװצ גנוט

 יד ,1897 ,לירּפַא ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא "םטרעוורָאפ , םעד טעדנירגעג ןבָאה
 רעד טימ ןבילבעג ןענייז ןטפַאשקרעװעג יד ןופ סנָאינוי טייהרעמ עסיורג

 רעד רַאפ ,רעירפ ךָאנ ,1899 ילוי ,גנוטלַאּפש רעטייווצ רעד זיב ,ּפ ,? .ס

 ,גנוטייצ עכעלנעט א טעדנירגעג סעקיניּפ .? .ס עשידיא יד ןבָאה ,גנוטלַאּפש

 םנופ ףיולראפ ןיא ,ןטלַאהעג טינ ךיז גנַאל טָאה סָאװ ,"טאלב-דנעווַא , רעד

 עטייווצ א ןרָאװעג טעדנירנעג ךיוא זיא גנוטלַאּפש רעטייווצ רעד ךָאנ ףמַאק
 .טבעלעג טָאה סָאװ ,"גנוטייצ-סקלָאפ עשידיא, יד ,גנוטייצ עכעלנעט ,ּפ .ל .ם
 (.?טַאלב-דנעווַא, םעד ןופ רעקינייוװ ךָאנ

 "סגעיילַאא רעד ןוט .9 .ל .ס רעד םורַא ןפמַאק יד

 ַא ןלימַא ןבעג וצ ךעלנעממוא זיא ץַאלּפ ןטקנערשַאב-קרַאטש םעד ןיא
 -ענ טָאה סָאװ ףמַאק םעד ןופ ננוצַאשּפָא ןוא קיטסירעטקַארַאכ עצרוק
 סע ןיא ןעמונעג טנורג ןיא .,ןטסילַאיצָאס עשידיא יד ןשיוװצ טרעקַאלפ
 -ַאוצַאס רעצנַאנ רעד ןיא ןנָארטעג ךיז טָאה סָאװ ףמַאק רעבלעז רעד ןעוועג
 ענייז ןוא ןָאילעד לעינעד ןופ רעננעהנָא יד ןשיװצ גנוגעוַאב רעשיטסיל

 רעד ןיא ,דיישרעטנוא רעשיטסירעטקַארַאכ ןייא ןַארַאפ רעבָא זיא סע .,רענגעג
 ייווצ ןופ ןעמוקעג ןענָאיל-עד ֹוצ עיציזָאּפָא יד זיא ננוגעװַאב רעניימעגלַא

 טרעוועג ךיז טָאה סָאװ ,עשירַאטעלָארּפ ,עטנוזעג ַא ,גנוטכיר ןייא :; ןעגנוטכיר
 ,ןָאילעד לעינעד ןופ קיטקַאט רעשירָאטַאטקיד ,רעשיטנַאטקעס-לַאמש רעד ןגעג
 -רעטעברַא עטיירב יד ןופ גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאפ יד טרילָאזיא טָאה סָאװ
 רעלעיּפיצנירּפ ןייז ףַאפ ןענַאיל-עד טפמעקַאב טָאה גנוטכיר עטייווצ ַא .ןסַאמ
 -סינוטרָאּפָא רע'ד וצ טפַאשרעננענ רעקידתונמחרבמוא ןוא טייקנטלאהעגסיוא



 209 | סַאלק-רעטץברַא ןשינַאקירעמַא ןופ שטבישטג

 .ןבירטעג ןבָאה רעריפ .? ווא .פ .א יד סָאװ םולש-ןסאלק ןופ קיטילָאּפ רעשיט
 םעד ןופ רענגעגנ רעטסלעיּפיצנירּפ ןוא רעטספרַאש רעד ןעוועג זיא ןָאיל-עד

 עלַאטנעמַאדנופ ןעגנַאנַאב זיא ןיילַא רע שטָאכ ,טייצ רענעי ןיא םזיסרעּפמָאנ
 עריא ןופ ןוא גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ גנוצַאשּפָא ןייז ןיא ןתועט
 רעד טעוװ ןָאיל-עד ןנעוו רעמ) ,דנַאל ןיא ענַאל רעד ןופ ןוא ןוויטקעּפסרעּפ
 םעד ןיא ןוא גנוגװוַאב עשיטסילַאיצַאס יד לטיּפַאק םעד ןיא ןעניפעג רענעייל

 (.װ .װ .א יד ?טיּפַאק

 ןופ טפַאשרעריפ רעד ווצ עיציזָאּפָא יד זיא סָאנ רעשידיא רעד ףיוא
 .גנוטביר רעשיטסינוטרָאּפָא רעד ןופ ןענַאטשַאב ךעלסילשסיוא טעמכ ןָאיל-עד
 ןָאדנַאל רעיימ ןופ .ןסימָארּפמָאק ןופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעג ןיוש זיא טיווקליה
 -רושז עשיטסילַאיצַאס יד ןוא רעריפ ןָאינוי-דיירט יד ,טדערענּפָא ךָאד זיא
 .ןטעברַאוצפױרַא ךיז ןוא ןענעדרָאוצנייא ךיז טכוזעג ןיוש ןבָאה ןטסילַאנ
 טשרעהעג טָאה סָאװ עיצַאזילַארטנעצ עקרַאטש יד ןוא ןילּפיצסיד עפייטש יד
 ןוא ערעיראק וצ געװ רעייז ןיא גנורעטש ַא ןעוועג זיא .ּפ .ל .ס רעד ןיא
 .גלָאפרעד ןלעירעטַאמ

 טימ ןרָאװעג טריפעג זיא סעּפורג ענעדיישרַאפ יד ןשיוװצ ףמַאק רעד
 ,ײרעפרַאװ-עטָאלב ןוא ןעגנודמיולרַאפ רעמ ךָאנ טימ ןוא טייקרעטיב סיורג

 ןוא "יירעלדיז , יד טרעױדַאב רעטיב ױזַא ןבָאה סָאװ ,טייל-?סטרעוװרָאפ,, יד
 ןיא טכַארבעגניירַא טשרמולכ ןבָאה ןטסינומָאק יד סָאװ "ןָאט-קרַאמ , םעד
 רעייז זַא קידנסיוו טינ ךיז ןכַאמ ,גנונעװאב-רעטעברַא רעד ןיא ףמַאק םעד
 ערעדנַא יד ןוא ץנַארק ,רעלימ סיאול טימ ןפמַאק יד ןיא "ךַארּפש-ןעמולב
 א טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,ןייֵלַא ןָאילעד ןגעג עקַאט ןוא רענגעג
 הירב רעסיורג ַא ןעװעג ןַאהַאק ,.בא זיא סרעדנוזַאב .קַאמשענ-קָאטשניר
 ,תוללק ןליפַא ןוא רעטרעוו-?דיז ףיוא

 גנורעדנע עלַשקידַאר טגנערב עיצַארגימיארסַאמ

 -?ךָאנ יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ סקיירטס עקילייצמוא עלַא יד

 בייהנָא ןיא ןליפַא ןוא ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןוא רעקיצכַא יד ןיא ןכַאפ
 טגיילעג טינ ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םעד ןופ קילדנעצ ןטשרע םנופ
 .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא סנָאינוי עסיורג יד רַאפ ןייטש-טנורג םעד
 עסיורג עקידנעמוק יד ןיא ןסיוטשנעמַאזוצ עטשרע יד יו טנידעג ןבָאה ייז
 םעד ןופ ףוס םייב ןעמוקענ זיא שינערעקרעביא יד .ןטכַאלש עקידנדײשטנַא
 -רעטעברַא רעיינ א ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םעד ןֹופ קילדנעצ ןטשרע
 .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא ןסָאנעגניײירַא ךיז טָאה טנעמעלע
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 ןיא עיצולַאװער רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ עיצַארגימיא יד

 -ניײרַא טָאה ,לטיּפַאק םעד ןופ בייהנָא ןיא טנָאמרעד ןבָאה רימ סָאװ ,דנַאלסור

 / .עקירעמא:רעטעברַא רעשידיא רעד ןיא םָארטש ןשירפ ,ןגנוי ַא טכַארבעג
 טָאה ,ןענוװַאד לוש ןיא טייג סָאװ ,הכאלמ-לעב רערעטלע ,רעקירָאי-לטימ רעד

 טסײגטלָאװער טימ לופ ,רעטעברַא ןשיגרענע ,ןננוי ַא ּפַאש ןיא ןגָארקעגוצ
 ןבָאה ,ןעיורפ ןוא רענעמ יד ,רוד רעגנוי רעד .םייה רעטלַא רעד ןופ ךָאנ

 ןוא ּפַאש-טעוװס ןופ ןכַאפ-לדָאנ יד ןגָארטעגסױרַא ןעלסקַא ערעייז ףיוא
 יד ןיא --- ןפמאק יד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא --- טלדנַאװרַאפ ייז ןוא טנלע

 .דנַאל ןיא ףמַאקנסַאלס ןופ סעיציזַאּפ עטשרעדָאפ |

 -ימיא-ןסַאמ עטייווצ יד סָאװ גנוטיידַאב רעסיורג רעד ןופ ףירגַאב ַא
 : ןרעפיצ עקידננלַאפ יד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,טַאהעג טָאה עיצַארג

 8,/ טכַאמעגסיוא ןדיא ןבָאה 1800 זיב 1881 ןופ רָאי ןעצ וד ןיא

 .דנַאל ןוא גנורעדנַאװנויא רעניײמעגלַא רעד ןופ טנעצַָארּפ

 / 10: טכַאמעגסיוא ייז ןבָאה 1900 זיב 1801 ןופ רָאי ןעצ יד ןיא
 .גנורעדנַאוװנייא רעניײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ

 11.1 טכַאמעגסיוא ייז ןבָאה 1010 ןוא 1001 ןשיוװוצ ןרָאו וד ןוא

 ,גנורעדנַאװנווא רעניײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ

 ןרָאי יד ןיא גנורעדנַאװנייא רעשידיא רעד ןופ עיצרָאּפָארּפ ערעסערג יד

 ןַא טימ ןרָאװעג טיילנַאב ךיוא זיא עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ

 יד ןשיוװצ רעטעברַא טנעצָארּפ רעד .רעטקַארַאכ ןלַאיצַאס ריא ןיא גנורעדנע

 -נייא עֶלַא ןופ טנעצָארּפ קיצפופ וצ טנעָאנ .ןניטשענ זיא רערעדנַאװנייא

 1900 ןשיװצ רעטעברַא רַאפ ןבענעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ןדיא עטרעדנַאװעג

 ןענייז ?ייט רעטסערג רעד .רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ ןעוועג ןענייז 1910 ןוא

 סנירָאטיינ ןעוועג ןענייז טנעצָארּפ ןעצ .,טנעצָארּפ 86,6 --- רעדיינש ןעוועג

 ,ג .ד .א ,רעכַאמ-לטיה ,רעטעברַא-רעטופ --- עקירעביא יד ןוא

 -ניירַא ןענייז 1910 ןוא 1881 ןשיװצ רָאי קיצנַאװצ ןוא ןיינ יד ןיא

 1908 ןיא ןענייז ןופרעד .ןטנַארנימיא עשידיא 1,569,800 דנַאל ןיא ןעמוקעג

 -ימיא יד ןיא רעטעּפש רָאי ַא .ןטנַארגימיא 109,287 ןעמוקעגניירַא ןיילַא

 יד ןופ ןעוו ,1907 ןיא דנַאל ןיא סיזירק םעד בילוצ ןלַאפעג סָאװטע עיצַארג

 סעילימאפ יד וצ ןטרַאק-ףיש ןייק טקישעג טינ ןעמ טָאה ןטאטש עטקינייאראפ

 -סיוא םעד זיב ,רעדיוו עיצַארגימיא יד ךיז טבייה 1910 ןיא .עטנאקַאב ןוא
 קידנעטשלופ טלעטשעגּפָא טָאה סָאװ ,1914 ןיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורב

 .דנאטשליטשנפאוו ןכָאנ זיב ןטנַארגימיא ןופ ןעמוקניירַא סָאד
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 1919 ויב 1908 ןופ ץיצַארגימיא עשידיא יד =

 סקואוואוצ טענ ןרָאפעגּפָא ןעמוקעגניירַא רָאו

8 -- /10888 2609 28,685 
9 -- 87881 2105 8, 
0 -- 84900 | 8,689 161 

1 -- 9198 401 4,809 
 8ס86:77 2,8 805908 -- 0
3 -- 101880 67 288 

4 -- 1880501 6 11,958 
8 -- 90497 1,9 24,078 
86 -- 151088 109 109 

7 -- 17,849 200 1718 
8 -- 9,007 7 240 
9 -- 8058 278 9,089 

 -ירעמַא יד ןשיוװצ טשרעהעג טָאה סָאװ ףירגַאב רעטלצרָאװעגנייא רעד
 רענעילַאטיא ןוא ןדיא עשיסור ןוא ?לכב רעדנעלסיוא זַא ,רעטעברַא עשינַאק

 -מוא ןענייז סָאװ רעטעברַא ,ןשטנעמ ּפַאש-טעװס ענעריובעג ןענייז טרפב

 ַא רעבירעד ןענייז ןוא עפוטש רערעכעה ַא ףיוא ךיז ןביוהוצפיורַא קיאייפ

 -נזיורב יד ךָאנ ןדנואוושרַאפ זיא ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא עֶלַא רַאפ גנורעטש

 רעייז טימ ןבָאה דנַאל ןשירַאצ םנופ ןטנַארגימיא יד .1915-1910 ,ןרָאי עקיד

 -גנַאל יד רַאפ טנפעעג טייקשיטנאטילימ ןוא טײקטרַאּפשעגנייא רעקידלַאװג

 ףמַאק ןופ ןעמרָאפ ערעכעה ןוא עיינ רעטעברַא עשינַאקירעמַא עטריזינַאגרָא

 -רעה סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ דלוש יד טינ זיא סע .ןסניוועג ערעסערג ןוא

 ןסניוועג עסיורג ןוא ןרָאװעג טרעכַאשרַאפ רעטעּפש ןענייז ןפמַאק עכעל

 וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זנוא טעוװ עקידלוש יד ןגעוו .ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז

 עצרוק עכעלטע ןיא ןענייז ןכַאפ-לדָאנ יד זַא ,ןגָאז רָאנ רימ ןלעוו ָאד .ןביירש
 עטלָאצַאב-רעסעב יד וצ דנַאטשוצ ּפַאש-טעוװס ןופ ןרָאװעג ןביוהרעד ןרָאי

 עטשרע יד ןעוועג ןענייז ןכַאפ-לדָאנ יד .עירטסודניא רעשינַאקירעמַא רעד ןיא
 םעד ןיא רעכַאמסערד יד) ךָאו ַא ןדנוטש-טעברַא קיצרעפ יד ןפמעקוצסיוא |

 ןופ קײרטסיֿלַארענעג םעד ןיא סרעירָאפ יד ןוא 1928 ןופ קיירטס-לַארענעג
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 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ריפ

 ןכאפ-לרַאנ יד ןיא שינערעקרעביא עסיורג יד

 ןוא סרצירָאפ ,רעכַאמסצרד ,רעבַאמקוָאלק יד ןופ סקיירטס-ןסַאמ יד
 ןבָאה רצריפ---.םעטסיס ּפַאש-טצוװס יד ןקיליטרַאפ רעריינש-רענפמ
 ןויווענקירוצ ןכַאמּפָא ץטשרפ --- .ןסַאמ יד וצ יורטוצ ןייק טינ
 ףשיריא וצ ןפיול רצריפ עשיטסילַאיצַאס --- .רעקיירטס יד ןופ
 -ָאטָארּפ א רער --- .ףליח ןבוז וצ ןטַאקָאװרא טרציײז ןוא ןרענָאילימ
 -גנַאװצ ןופ ףמרָאפ ץטשרפ ירד ,רצכַאמקוָאלק יד ייב "לָאק
 ײָפכעלצעזענמוא; --- .טינ טצברַא "לָאקָאטָארּפ , --- .ץיצַארטיברַא
 שטיוורוה .א .י .רד םורַא ףמַאק רֶצד --- .ךיו ןרצמ סקיײרטס-ּפַאש
 טינ ,ןליּפשרַאפ רעטשברַא --- .סנייא לַאקָאל ןופ טלָאװצר רָצד ןוא

 -לַארצנַעג רעד---ץיצַאזינַאנרָא ןוא םַארנָארּפ ערָאלק ןייק קידנבָאה

 יו --- .ןַאמּפיוק סירָאמ -- .1912 ןיא סרצירָאפ יד ןופ קיירטס
 ירד ןופ רצְריפ ןרָאװצנ ןצנייז סרעשזדרַאל ןוא סטרצקיר יד יוזַא
 --- .1913 ןיא קיירטס-רצריינש רצסיורג רעד -- .רעדיינש-רענפמ
 ."סטרצוװָאפ, ןגענ שיצַארטסנַאמצד ירד ןוא טרצקיר ןופ טַאררַאפ רצר
 -ַאגלַאמַא רָצֹד ןופ גנודנירג יד -- .ןָאדנָאל רקיימ ןופ לָאר יד ---

 .ןגיוא יר ןיא רמַאז רצטצברַא יד טיש ןַאמליה ינדיס --- .רפטיימ

 רעד ןיא שינערעקרעביא עסיורג יד טכַאזרוארַאפ ןבָאה סָאװ ןפמַאק יד

 : ןעוועג ןענייז עירטסודניא-רעדיילק

 ןצכַא ןופ ,1909 רעמוז ,רעכַאמסערד יד ןופ קיירטס-לארענעג רעד (1
 .ךעלדיימ טנזיוט

 -טוָאקנייר ןוא רעכַאמ-טוס ןוא -קוָאלק יד ןופ קיירטס-לַארענעג רעד (9
 ןבָאה רעמעברַא טנזיוט קוצכעז וצ טנעָאנ עכלעוו ןיא ,1901 רעמוז ,רעכַאמ
 .טקיליײטַאב ךיז

 ףלעווצ ןופ ,1012 רעמוז ,רעירָאפ יד ןופ קיירטס-לַארענעג רעד (8
 .רעטעברַא טנויוט

 ןיא ,19018 רעטניוו ,רעדיינש-רענעמ יד ןופ קיירטס-לַארענעג רעד (4
 .מקיליײטַאב ךיז ןבָאה רעטעברַא טנזיוט קיצכעז רעכעה ןכלעוו

 -ַאב יד טרעדנעעג לַאקידַאר ןבָאה ןעגנוטערטסיורַא עסיורג ריפ יד-טָא

 ןטסנדײשטנַא עמַאס םעד ףיוא ןבָאה סקיירטס יד .רעּפעש יד ןיא ןעגנואיצ
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 2198 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ ףטכיטפנ

 ןופ רעיודסיוא ןסיורנ םעד ןוא ןטפַאשננייא עכיוה יד טרירטסנָאמעד ןפוא

 יד .ןפמַאק ענעניוצרַאפ ןיא רעטעברַא ןשינעילַאטיא ןוא ןשידיא םעד

 ןסַאמ יד ןופ ןשינעפיט עמַאס יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז סקיירטס

 סקיירטס עכיירגיז יד .טייקשירעפעש עסיורג רעייז ןפורעגסיורַא ןבָאה ןוא

 ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,סנָאינוי עשיטנַאטילימ ,עטסעפ טלעטשענפיוא ןבָאה

 וצ גָארטייב רעסיורג ַא ןעוועֶג ןענייז ןסניווװעג יד .טסיינ ןשיטסילַאיצַאס

 ,רעטעברַא יד ןופ טײקנסָאלשטנַא ןוא גנומיטש יד .גנונעוװַאב-רעטעברַא רעד

 רעשירפ ַא ןעווענ זיא סנָאשקנַאשזדניא יד ןנעג סעיצקַא עקיטומ ערעייז

 עקיטכיוו ַא ,גנוניישרעד ןייא רָאנ .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד ןיא םָארטש

 ַא ןרָאװעג זיא ,םיטַאבעלַאב יד טימ ןכַאמּפָא יד טיײלנַאב טָאה סָאװ ,וצרעד

 "רַא עלַא רַאפ ייס ןוא רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ יד רַאפ ייס טכורפ עטכעלש
 -יברַא) ןָאשיירטיברַא-נַאװצ יד ןעניז ןיא ןבָאה רימ .דנַאל ןיא רעטעב

 -ַאיצָאס , יד עכלעוו טימ ,ןעמרָאפ ןוא ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא (עיצַארט

 -רַא עשינַאקירעמַא יד טקילנַאב ןבָאה ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא רעריפ "עשיטסיל

 | : .גנוגעווַאב-רעטעב

 ןעוועג זיא עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא קיירטס רעטשרע רעד

 רעטעברַא יד .1907 ןיא ,17 לַאקָאל ,רעכַאמ-רעפיר יד ןופ ףמַאק רעד

 םיטַאבעלַאב יד :ןעננורעדָאפ עלַאטנעמַאדנופ ייווצ רַאֿפ טפמעקעג ןבָאה

 ןפרַאד סע ןלָאז רעטעברַא יד טָאטשנָא ןענישַאמ-יינ יד ןלעטשוצ ןפרַאד ןלָאז

 -"ןניטקַארטנָאק רעטסקינייװעניא , רעד ןופ גנופַאשּפָא יד ןוא ,ןגרָאזַאב

 ןרעסערג ןדעי ןיא סרָאטקַארטנָאק ןופ טכיש ַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,םעטסיס

 .רעטעברַא יד ןופ עיצַאזילַארָאמעד ןוא ּפַאש

 -עלַאב יד .ןענואווענ רעטעברַא-רעפיר יד ןבָאה ףמַאק ןרעננעל ַא ךָאנ

 -רעטניא רעד ןבענעג טָאה ניז רעד .ךַאמּפָא ןַא ןבירשענרעטנוא ןבָאה םיטַאב

 ןַא ,(1900 ןיא טעדנירגעג) ןָאינוי סרעקריִָאװו טנעמרַאנ סידייל לַאנָאשענ
 ןעוועג לַאנָאשענרעטניא יד זיא 1907 זיב .עירטסודניא רעד ןיא טלַאהנָא

 .סולפנייא ןיא רענעלק ךָאנ ןוא רעדילנטימ לָאצ ןיא ןיילק

 יד ןופ קיײרטסילַארענעג רעד ןעמוקענרָאפ ןיא רעירפ רָאי ַא

 -םערד רעד .ןעמונענ לייטנָא ןבָאה ךעלדיימ 18,000 ןכלעוו ןיא ,רעכַאמסערד

 . *ינַאנרַא-ןסַאמ ַא ןיא לַאנַאשענרעטניא יד טלדנַאװרַאפ טָאה קיירטס רעכַאמ

 -רעטניא יד זיא רעכַאמקוָאלק יד ןשיווצ רָאנ ,רעדילנטימ 95,000 טימ עיצַאז

 .ךאווש ןעוועג לַאנָאשענ

 -ַאב עכעלקערש עטלַא יד טשרעהעג ךָאנ ןבָאה ךאפ-קוָאלק םעד ןיא

 ערעייז ןעננערב טזומעגנ ןבָאה רעטעברַא ,1910 ןיא יו טעּפש ױזַא ןעגנוגניד
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 .ןישַאמ רעד ייב ןציז וצ ?קנעב םעד טפָא רעייז ןוא ןענישַאמיינ ענעגייא
 .ןבעל טנקעעג טינ תוכאלמ-לעב עטסרעמ יד ןבָאה ּפַאש ןיא טעברַא רעד ןופ
 זיב סרעשיניפ רַאפ רַאלָאד 19 ןופ ןעוועג ןטסנידראפ יד ןענייז ןָאזעס ןיא
 ןעוועג ןענייז סָאד .סרעטַאק ןוא סרָאטיײרעּפָא עטסעב יד רַאפ רַאלָאד 4
 ןעגנואווצעג ןענייז ךס ַא .רעּפעש עטסעב יד ןיא ןטסנידרַאפ עטסכעה יד
 ,(סרָאטינעשזד) רעסַאּפּפיואדזיוה יו ,ןעגנוקיטפעשַאב-בָאנוצ ןכוז וצ ןעוועג
 עטסקינייועניא .ןכיילג סָאד ןוא ןענָאזעס יד ןשיוװצ ןעלדעּפ ןײנמורַא
 יד סיורַא ןקידנעראפ סָאװ יד) סרעשיניפ יד ייב טשרעהעג טָאה גניטקַארטנַאק
 ןעוועג טעברַא יד זיא רעכַאמ-טריוקפ יד ייב .סרעסערּפ יד ייב ןוא (טעברַא
 -םיוא ןענרעלסיוא טנעקעג טינ ךיז טָאה רעטעברַא ןייק זַא ,טלייטעצ ױזַא

 -טוא ןטלַאה טנעקעג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ,דיילק עצנַאנ ַא ןעיינוצ
 .ןיול ןכעלגעלק א רַאפ רעטעברַא ענעראפרעד

 ןענייז רעכַאמקוָאלק יד ןריזינַאגרָא וצ עינַאּפמַאק רעד ןופ ןייבנקור רעד
 רערעגניא רעד ,1906 טניז ענעמוקעגרעבירַא ,רעטעברַא ערענניא יד ןעוועג

 ּפַאש-טעווס יד ןגָארטרעבירַא טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ טָאה טנעמעלע
 .ךַאפ םעד ןיא ןעגנוגנידַאב

 קיירטס-רעכַאמקוָאלק רעסיורג רעד

 רעגייזַא 2 ,1910 ,ילוי ןט7 םעד ןרָאװעג ןפוועגסורַא זיא קיירטס רעד
 ךָאו רעטייווצ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענייז רעכַאמקוָאלק רעסיוא .גָאטייב
 -רַא טנזיוט עקינייא ןוא רעטעברַא-לטנַאמננער יד קיירטס םוצ ןענַאטשעגוצ
 רעדיילק-ןעיורפ 60,000 וצ טנעָאנ .ןטפעשעג-לייטיר עסיורג יד ןיא רעטעב

 ןעוועג זיא סטוס ןוא סקוָאלק ןופ עיצקודָארּפ יד ,רעטנורַא ןענייז רעטעברַא

 ,טריזילַארַאּפ קידנעטשלופ |
 .רעיודסיוא ךס ַא קיירטס םעד ןיא ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעכַאמקוָאלק יד

 ,"םימותי, רעטעברַא טנזיוט עכעלטע ןעוועג ןענייז עירטסודניא רעד ןיא

 עירטסודניא רעד ןיא .ּפַאש םוש ןייק וצ טסיטסעפענוצ טינ ןענייז סָאװ
 גנַאֿל טינ ,רעטעברַא עשינעילַאטיא טנזיוט עכעלטע טעברַאעג ךיוא ןבָאה
 ןפרָאװעג ןבָאה רעטעברַא עשינעילַאטיא יד .עילַאטיא ןופ ענעמוקעגרעבירַא

 יד ןשיווצ טעטירַאדילָאס יד .רעקיירטס עשידיא יד טימ ךיילנוצ טעברַא יד
 ןעוועג זיא טייקשיטנאטילימ רעייז ןוא ןטעטילַאנָאיצַאנ עדייב ןופ רעטעברַא
 ,סיורג רעיוהעגמוא

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא גָאט ןופ גנוריסַאּפ יד ןעוועג זיא קיירטס רעד
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 .רעקיירטס עקירעגנוה יד ןציטש וצ ןרָאװענ טלמַאזענ ןענייז ןעלטימ-טלעג
 -טנַא רעד ןופ סעיצַארטסנַאמעד עקיטכעמ ןעוועג ןענייז סנייל-טעקיּפ יד
 .םעטסיס ּפַאש-טעװװס רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ רעטעברַא יד ןופ טייקנסָאלש
 ןזָאלרעד וצ טינ טכַאגײב ןוא גָאטײב ןרָאװעג טיהעג ןענייז סעדייבעג יד
 ןדנוטש יירד עדעי .רעכערבקיירטס ןעננערבניירַא ןלָאז םיטַאבעלַאכ יד זַא

 .סטעקיּפ יד ןטייב ךיז ןנעלפ

 ןעוועג טינ זיא רעטעברַא יד רַאפ ןענַאטשענ זיא סָאװ עבַאנפיוא יד
 יד ןעלדנַאהַאב וצ טניואוועג ןעוועגנ טינ ןענייז םיטַאבעלַאב יד .עגנירגנ ןייקס

 ןטריזינַאנרַא ןַא טימ יוװ ייז טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ ןוא ןשטנעמ יו רעטעברַא
 ןבָאה ייז ,סנָאשקנַאשזדניא ןגָארקעג ןוא טכירעג ןיא ןפָאלעג ייז ןענייז .חכ
 יד .ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןעלטימ ייווצ יד .רעטסננעג טלעטשעגנָא ךיוא

 ןוא גניטעקיּפ-ןסַאמ טימ סנָאשקנַאשזדניא יד ןכָארבעג ןבָאה רעכַאמקוָאלק
 ןטכיזסיוא עלַא ,דנַאטשרעדיװ ןשינרענע ןַא ןנָארקענ ןבָאה רעטסננעג יד
 .ניז ןקידנעטשלופ ַא רַאפ ןעוועג ןענייז

 קיירטס םעד ןיא ירָאטקַאפ רעשידיא רעד

 ןשטנעמ ייווצ ןענַאטשעג ןענייז לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא
 טנעדיזערּפ ,גרעבנעזָאר :ּפיט-ןטמאַאב .,? ווא .פ .א ןכעלטינשכרוד םעד ןופ

 -טכַאמ עתמא יד ןוא רעבעגטַאר ערעייז .רעריסַאק-רַאטערקעס ,שטייד ןוא
 ןוא ןָאדנָאל רעיימ טימ ,ןשטנעמ-"סטרעוורָאפ , יד ןעוועגנ ןענייז רעכָאה

 טינ ןבָאה רעוט עשיטסילַאיצַאס ידיטא .ץיּפש רעד ןיא ,טיווקליה סירָאמ
 קיירטס ןופ םענרַאפ רעד .,ןסַאמ יד ןיא יורטוצ ןייק ןוא ןביולנ ןייק טָאהעג
 ןבָאה ייז ,לופנרָאז ןוא קיאורמוא טכַאמענ ייז טָאה ןטייקירעווש יד ןוא
 עטנענַאמרעּפ ַא ןעיובפיוא ןוא קיירטפ םעד ןקידנע וצ רעלענש סָאװ טכוזעג
 ןופ ןָאזעס ןדעי ??בָארט , ןייק ןייטשסיוא ןפרַאד טינ לָאז סָאװ ,ןָאינוי

 -נָא רעבירעד ךיז ןבָאה ייז .טוס ןוא קוָאלק יוו ,עירטסודניא רענזירּפַאק ַא
 ןבָאה סרעקריָאוו ?לעשַאס עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעוו טנעה עדייב טימ טּפַאכעג
 ןיא דלַאב ןעמוקעג ןענייז ןנַאלשרָאפ עכלעזַא .גנולטימרַאפ ןגָאלשעגרָאפ ייז

 "ןשיריא , םעד ןופ ?סילש םוצ ךיז רימ ןרעטנענרעד ָאד .קיירטס ןופ בײסנָא
 -רעטניה ןשידיא םוצ ,ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא ןפמַאק-רעטעברַא יד ןיא טנעמַאמ
 ןעוועג ןענייז רעבענטעברַא עלַא טעמכ סָאװ טקַאפ רעד .ףמַאק ןופ טנורג
 סיורג ןפַאשעג טָאה ,ןדיא רעריפנָא יד ןוא רעקיירטס עטסרעמ יד ןוא ןדיא
 ,ריא ןופ בלַאהרעסיוא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןשיווצ גנורעדורפיוא
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 -ֿכָאװ ןופ ןצנירּפ יד ,ייז טפור ןעמ יוװ ,ןדיא עשטייד יד ,םידוהַאי עכייר יד
 .םעווקַאבמוא קרַאטש טליפרעד ךיז ןבָאה ,ןטַאקָאװדַא ערעייז ןוא טירטס

 זיא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא טיײקכעלטפַאשלעזעג עשידיא יד
 -רַאמ ,ספיש בָאקיישזד יד ןופ ,םידוהַאי יד ןופ ןרָאװעג טרינימָאד טלָאמעד
 ןעוועג טינ ןדיא טירטס-ָאװ יד ןענייז שימָאגָאקע .ןכיילג רעייז ןוא ,סלַאש
 ,ןריקנַאב ןעוװעג ןענייז םידוהַאי יד .ןסַאמ עשידיא יד טימ ןדנובראפ
 עקיזיר יד טרילָארטנַאק ןבָאה סָאװ ,רעמיטנגייא-דנַאל עסיורג ,ןטסיסנַאניפ
 יד .טערטוצ ןײק טיג טָאה טעברַא עשידיא עכלעװ וצ ןעגנומענרעטנוא
 ,טגיניקעג טָאה ףיש ןענַאװ ןופ ,עינַאּפמָאק ןוא בעָאל ,ןֹוק ןופ זיוה-קנַאב
 -עלעט ןָאינוי ןרעטסעוו יד ,עיניל-ןַאב עינייװליסנעּפ יד טרילָארטנַאק טָאה
 רענעעזעגנָא ןַא ,ןטנַאנינ עשיטסילַאטיּפַאק עכלעזַא ךָאנ ןוא עינַאּפמַָאק-ףַארג

 דלַאװרעב ,"עטימָאק שיאושזד ןַאקירעמַא, רעשמידוהַאי רעד ןופ דילגטימ
 .דנַאל ןיא ןטַאנגַאמ ןבורג-ןליוק עטסערג יד ןופ רענייא זיא ,עיפלעדַאליפ ןופ

 םיטַאבעלַאב יד ןעוועג םידוהַאי יד ןענייז ךעלטּפַאשלעזעג ןוא שיטילָאפ
 -ננע ,עכייר ,עניילק ַא ןעוועג ןענייז ייז .ננורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ
 ןופ טכַארטַאב ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל ןיא טלצראוװעגנייא ,עּפורג עטּפינקעג
 יד ןופ רערעדנַאװנייא עמערָא יד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ,טבלַאזעג טָאג

 ןוא טעטיליבַאטקעּפסער ,ץעזענ ןופ ןנעוו יד ןיא ייז ןריפ ןוא רעדנעל-חרזמ

 ,טײקיטכרָאפסטָאנ

 ןעלטימ עסיורג ערעייז בילוצ ,רעירפ ןעמוקעג ןענייז ייז סָאװ םעד בילוצ
 יד ןעוועג םידוהַאי יד ןענייז ,טייקטריזינַאנרָא רעכעלנייוועגרעסיוא רעייז ןוא

 יד .עטְלַא רַאפ ןעמייה ,ןעמייה-רעדניק ,ןלָאטיּפש ןלעטשוצפיוא עטשרע

 -רעבירַא םידוהַאי יד ןבָאה ייברעד .ערעייז ןענייז ןטלַאטשנַא-חקדצ עטסרעמ
 ערעייז ןיא ?עיּפָארטנַאליפ רעכעלטפַאשנפיװ , רעד ןופ ןדָאטעמ יד טריפעג
 -רעד סָאװ םעטסיס ַא ןיא ?עיּפָארטנַאליפ עכעלטפַאשנסיװ , .סעיצוטיטסניא

 ןרָאי עגנַאל ףיוא קיגנעהּפָא םיא טכַאמ ןוא ןשטנעמ ןעמערָא םעד טקירעדינ

 סָאװ ,רעלייטראפ-חקדצ םעד ןופ ןוא רעבעג-הקדצ םעד ןופ ןליוו םעד ןופ

 .רעקריָאװ ל?עשַאס :?וטיט ןכיוה םעד טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא

 -ָאק שיאושזד ןַאקירעמַא רעייז ןוא םידוהַאי יד ןבָאה ןָאטגנישַאו ןיא

 -םיוא ץענרע ןענייז .קלֶאפ ןשידיא ןופ רעייטשרָאפ יד יו טרירוגיפ עטימ

 לַאשרַאמ סיאול ןוא ףיש בָאקיישזד ןבָאה ,ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיא ןכָארבעג

 יד ןיא ןּפַאלקנָא טזָאלעג ךיז ןוא ןקַארפ יד טימ ןטסעוװ עסייוו יד ןָאטעגנָא

 -ךָאנ לָאמנייק ךיז טָאה תונלדתש רעייז ןופ .ןָאטגנישַאװ ןיא רעטצנעפ עכיוה

 רעשינַאקירעמַא רעד ןופ קיטילָאּפ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד .,טזָאלענסיױא טינ
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 ןקידנשרעה ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד ןופ טריטקיד טרעוו גנוריגער
 ןוא ןעמָארנָאּפ ןנענ ןליפעג-טסעטָארּפ רעדָא תונמחר ןופ םינ ןוא סָאלק
 רעד ןיא ןעוועג זיא טסעטָארּפ רעייז ןעוו ,לָאמ ןייא רָאנ ,ןלײטרוארָאפ-ןסַאר
 ןבָאה ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד ןופ עיגיל
 -לךנַאה םעד טיינַאב טינ טָאה טפעט טנעדיזערּפ ,טריפעגסיוא םידוהַאי יד
 טנַאזטנַא ךיז טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ גנוריגער רעשירַאצ רעד טימ ךַאמּפָא
 יד טנָאמרַאפ טרָאּפסַאּפ ןשינַאקירעמַא ןַא טימ דיא ַא זַא ןענעקרענָא וצ
 יד ןבָאה ,בנא .טרָאּפסַאּפ ןשינַאקירעמַא ןַא טימ דיא-טינ ַא יו טכער עבלעז
 ךיז טָאה סע ?ייוו ,טייקפייטש רעמ ןזיװעגסױרַא לֵאפ םענעי ןיא םידוהַאי
 טימ ליפעגטימ ןגעוו טינ ןוא לדנַאה ןוּפ ןסערעטניא ערעייז ןגעוו טלדנַאהעג
 | ,דנַאלסור ןשירַאצ םעד ןיא רעדירב-עיגילער יד

 םוטנדיא ןופ רעייטשרפאפ ,םידוחַאי טירטסילאװ יד

 ספיש יד וצ ןעגנַאנעג ןטַאדידנַאק עשיטילָאּפ עקיטכיוו ןענייז ןלַאװ ברע
 ןפרַאד ןוא ןגעמ ןדיא זַא "רשכה, ַא ייז ןופ ןעמוקַאב ֹוצ סלַאשרַאמ ןוא
 רעשידיא-טינ רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא קורדנייא רעד .ןעמיטש ייז רַאפ
 רעשידיא רעלעיצעּפס ַא יו סנױזַא ןארַאפ זיא סע זַא ,טלעוו רעשיטילַאּפ
 רעיײטשרָאפ יד ןופ טרָאװ ןטוג א ףיוא טרַאװ סָאװ ,(עמיטש-לַאװ ַא) "טואו,
 ,ןריקנַאב יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז רעייטשרָאפ יד ,(?ארשי) "לעַארזיא,, ןופ
 | ,ןטַאקָאװדַא ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק עסיורג יד

 ןיא סָאװ טגרָאזַאב ןעוועג קידנעטש ןענייז םידוהַאי עשירענַאילימ יד
 טייקיאורמוא עשיטילָאּפ יד .סָאטענ עשידיא ןסקַאװ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד
 טָאה ,סָאטעג עסיורג יד ןֹופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ טסייג-לעבער רעד ןוא
 -םיוא 1910---1908 ןיא טָאה ףיש ,טייקכעלמענעגנאמוא ךס ַא טּפַאשרַאפ ייז
 עשיטסילַאירָאטירעט עשידיא) "אטי, רעד ךרוד טלעג עמוס עשּפיה ַא ןבעגעג
 -ענ יד ןופ רערעדנַאװניײיא עשידיא םָארטש םעד ןעיצוצּפָא (עיצַאזינַאגרַא
 ןוא רעטייוו רעד וצ ןַאעקַא ןשיטנַאלטַא םעד ייב ןטַאטש עטצעזַאב-טכיד
 ןפלָאהעג ןענייז סָאװ ןטנַארגימיא רעטנזיוט יד .סַאסקעט רעטצעזַאב-ךַאוװש
 ןיא ןבילקרעד סנייא ץלַא ךיז ןבָאה ,ןָאטסעװלַאג ןיא ןעדנַאל וצ ןרָאװעג
 סאסקעט ןיא .טעטש עסיורג ערעדנַא ןוא ָאגַאקיש ,עיפלעדַאליפ ,קרָאי וינ
 ,ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טינ ייז ןבָאה

 ןדיא ןצעזאב וצ רעטלעג ערעווש ןבעגעגסיוא ךיוא ןבָאה םידוהַאי יד
 "באווש עקידלַאװג ַא טָאהעג לָאמעלַא טָאה ריקנַאב רעשידיא רעד .דנַאל ןפיוא
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 יד .קירבַאפ ַא ןיא טָאטשנָא דנַאל ףיוא "ןדיא ןעמערָא , םעד ןעז וצ טייק

 ןדיא יד ןטײרּפשוצסיױא ,סנטשרע : ןקעווצ ייווצ טַאהעג טָאה עיצַאזינָאלַאק

 -טינ רעד ןזייװַאב ןענעק וצ ,סנטייווצ ןוא ,סָאטעג יד ןופ ןעמענוצ ייז ןוא

 סָאװ סרעמרַאפ) "סרעמראפ-טריוד, ןענייז ןדיא ךיוא זַא טלעוו רעשידיא

 | ,(טעברַא-דרע עבָארג ןעוט

 ןסַאמ עשידיא עלידנכַאװּפיױא ןעמַאצ ןליוו םידוהַאי

 -םיוא רעסיורג רעד טימ טלָאװער-רעכַאמקוָאלק םעד ןופ ךורבסיוא רעד

 ,עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ןניוצעג טָאה רע סָאװ טײקמַאזקרעמ

 "ניא יד ןוא ןסױטשנעמַאזוצ ,ןגעלשעג ,ןטסערַא יד ,סטעקיּפ-ןסַאמ יד

 ָאטעג רעד ןיא זַא ,ןדיא טירטס-לָאװ יד רַאפ טקעלּפטנַא ןבָאה סנַאשקנַאשזר

 טָאה םידוהַאי יד רַאפ .רעייפ טימ טייּפש סָאװ ןַאלקואוו ַא טנפעעג ךיז טָאה

 -טסבלעז רעייז ןופ טסולרַאפ רעד :רַאפעג עקידנעייווצ ַא טנַאמרַאפ סע

 טגייל עסַאמ-רעטעברַא עקידנרילעבער ַא ; ןסַאמ עשידיא יד רעביא טפַאשרעה

 ךיז טעװ סָאװ ,גנוגעװַאב רעשימָאנָאקע רענעגייא ןַא רַאפ ןייטש-טנורג םעד

 ןלעװ סָאװ ,סנטייווצ .גנוגעװַאב רעשיטילָאּפ רענעגייא ןַא טימ ןקידנערַאפ

 ןטלַאה ייז טעוװ טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק עשידיא-טינ יד ? ןנָאז "םיוג , יר

 ,ןטסילַאיצַאס ,ןרָאטַאטיגַא ,רעכַאמ-?בָארט עשידיא יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 | .וו .זַא .א

 ,קיירטס ןופ ךָאוו רעטרעפ רעד ףיוא ךָאנ סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד

 -טנַא עטרעטסיינַאב יד ןוא םענרַאפ רעסיורג ןייז ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןעוו

 ןיוש םידוהַאי יד ןבָאה ,רעטעברַא רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ טיײקנסָאלש

 יד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ עיצַאוטיס-קיירטס רעד ןיא סופ ַא טלעטשענ

 טנעָאנ רעקריָאװ לעשַאס ַא ,ץיװָאקסָאמ .רד .רעריפ עשיטסילַאיצַאס עשידיא

 ןיא ןרָאפעגקעװַא רעריפ-קיירטס יד ןופ ןסיוו םעד טימ זיא ,םידוהַאי יד וצ

 ,סײדנַארב .ד סיאול רעיָאל ןטסואווַאב םעד ןריסערעטניארַאפ וצ ןָאטסָאב

 -ניירַא ךיז לָאז רע ,טכירעג ןטסכעה ןלַארעדעּפ םעד ןופ דילנטימ ַא רעטעּפש

 ךיז ,ןעמוקעג ןזיא סיידנַארב .קיירטס-לַארענעג םעד ןטכילש ןוא ןשימ

 ָאטַארּפ , ןטסואוַאב םעד טימ רעכַאמקוָאלק יד טקילנַאב ןוא טשימעגניירַא

 -עמַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טַארַאּפַארַאשיײרטיברַא רעטשרע רעד .,"לָאק

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשינַאקיר

 "רעד טימס שטנעמ א רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה סיידנַארב .ד סיאול

 ןִצ טֶעברַאעג טָאה ןעמָאזוצ םיא טיִמ .לַארעביל ָא ןוא ןלָאפנייא עשירעדניֿפ
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 -ֵנָאק ַא ,לַאשרַאמ סיאול ,םידוחַאי יד ןופ רעריפ רעד קיירטס םעד ןטכילש

 ,ןשטנעמ ענעראפרעד עדייב .רענַאקילבוּפעד ַא ,טַאקָאװדַא רעוויטַאװרעס

 ףיוא לדמעה ןלָאטש ַא ןָאטעגנָא טָאה סָאװ ןַאלּפ ַא טכַארטענוצ ייז ןבָאה

 | .רעטעברַא יד

 ילָאקָאטַארּפ , ןייז ןוא סײדנַארב .ד סיאול

 ַא רעטנוא טיירּפשרַאפ ןָאשיײרטיברַא ךיז טָאה ?לָאקָאטָארּפ , םעד טניז

 ווֶא דראָאב ,סירעמער ווָא דראָאב ,ןָאשייאיליסנָאק ווֶא דראָאב ; סרעיילש ייר

 -סיד זיא ןעמָאנ ןייא ןעוו .ךָאנ ןוא סעיסימָאק סרָאנרעװַאג ,ןָאשיײרטיברַא |

 -ןָאשיײרטיברַא עבלעז יד ןעמ טָאה רעטעברַא יד ןשיווצ ןרָאװעג טריטידערק

 רעד ןבילבעג זיא טלַאהניא רעד .ןעמָאנ רעדנַא ןַא ןָאטעגנָא עקיירעכַאמ

 -רעד ןָאשיירטיברַא טָאה גנולקיװטנַא ריא ןופ טקנוּפ ןטסכעה םעד .רעבלעז

 םעד ןנַארקעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,סדראָאב רָאבייל סטלעווזור רעטנוא טכיירג

 ןוא טייקיטכיו רעד בילוצ .ךיז רעטניה טַָאטש ןופ רעטקַארַאכדגנַאװצ

 ַא ןעקנעש ריא רימ ןלעוו ,טליּפשענ טָאה ןָאשיײרטיברַא סָאװ לָאר רעסיורג

 .גנוצַאשּפָא עצרוק שטָאכ ערעכעלטנירג

 -טנַא ןַא קיירטס-לארענעג םענעי ןיא ןענואווענ ןבָאה רעכַאמקוָאלק יד

 .לָאקָאטָארּפ רעד טינ ןעוו לופ ןצנַאגניא ןעוועג טלָאװ סָאװ ,גיז םענעדייש

 טָאה סיײדנַארב סָאװ עלומרָאפ עטשרע יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע

 ,טמיטשענוצ שיטקַאפ ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד ןכלעוו וצ ןוא טעברַאעגסיױוא

 ןעוו רעקיירטס יד ןופ ןרָאװעג טרעדײלשעגקירוצ גנוטסירטגא סיורג סימ זיא

 -ןָאּפס ןבָאה רעקיירטס יד .סלָאה יד ןיא טכַארבעג טנעמלטעס םעד טָאה ןעמ

 םעד ןנעג ןריטסעטָארּפ וצ "סטרעוורָאפ , םוצ שרַאמ ַא טריפענכרוד ןַאס

 ןבָאה רעבמעטּפעס בייהנֶא .טסוניוא ןטעביז םעד ןעוועג זיא סָאד .ךַאמּפָא

 טימ ךַאמּפָא ןַא ןופ עבַאגסיוא עטייווצ ַא טכַארבעג לַאשרַאמ ןוא סיידנַארב
 טָאה טנעמלטעס רעטשרע רעד .רעטעבכרַא יד רַאפ ןעגנוגנידַאב ערעקיטסניג
 יד) ןדנוטש 80 ןעוועג ןיוש זיא ןטייווצ םעד ןיא ,ךָאװ ַא ןדנוטש 92 טַאהעג
 סיײדנַארב טָאה טנעמלטעס ןטשרע ןיא .(ןדנוטש 48 טרעדָאפעג טָאה ןָאינוי
 -ערּפ , ַא ןופ עלומרָאפ עזיול ,עטפַאהלבענ א רעטעברַא יד ןגָארטעגרעטנוא
 ,גנונעקרענַא ןָאינוי ןייק ןבעגעג טינ רָאנ טינ טָאה סָאװ ,"ּפַאש לעשנערעפ
 ךָאנ טשרע .רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב-ןָאינוי טריפעגנייא טינ וליפַא רָאנ
 טרידנעמַא "ּפַאש לעשנערעפערּפ , רעד זיא עיצַארטסנַאמעד-טסעטָארּפ רעד
 -ןְאיָנוי טינ רָאנ ,ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז ןעגנוגנידָאב-ןָאינוי יד .ןרָאװעג
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 -רַא ןלעטשנָא םייב זַא ,טעטכילפרַאפ ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .גנונעקרענָא

 "טינ םעד רעביא נוצרָאפ א דילנטימ-ןָאינוי םעד ןבעג ייז ןלעוו .,רעטעב

 ןביילק םיטַאבעלַאב יד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןוא ןָאינוי יד ,דילגטימ ןָאינוי

 .רעּפעש יד ןיא ןטייקיטיירטש עלַא ןכיילגסיוא ןפרַאד סָאװ ,סקריולק סיוא

 -רַאּפמוא ןַא וצ רעבירַא ןטייקיטיירטש יד ןעיינ ,ןייגנייא טינ ןענעק ייז ביוא

 עקירעביא יד .רעציזרָאפ סלַא סיידנַארב .ד סיאול טימ טכירעג ןשיאייט

 -ןיול עסיורג ַא ןוא גניטקַארטנַאק ןופ גנופַאשּפָא יד ןעוועג ןענייז ןסניוװעג

 קיצפופ יװ ךיוה ױזַא ןכַאפ עסיוועג רַאפ טכיירנרעד טָאה סָאװ ,גנורעכעה

 .ג .ד .א םיבוט-םוי עטלָאצַאב ןופ ננוריפנייא יד ,טנעצָארּפ

 ווֶא דראָאב ַא : ןטפַאשרעּפרעק ךָאנ טלעטשענפיוא טָאה לָאקָאטָארּפ רעד

 ןבעג וצ גנוטכַא עיסימָאק עטשימענ ַא ,(סעגַאלס ןעמענוצפיוא) סעסנעווירג

 -ָארּפ רעד טָאה קיטייצכיילג .ּפַאש ןיא ןעגנוגנידַאב עשירַאטינַאס יד ףיוא

 סָאװ ךַאמּפָא רעויטקעלָאק רעדעי יװ ,רעכעל גונעג טזָאלעגרעביא לָאקָאט

 .ימוג יװ ןעיירד טזָאלעג ךיז ןבָאה ןפַארנַאוַאּפ עצנַאג ,ןסַאפרַאפ סרעיָאל

 רַאפ רעכעל יד טָא ןצונוצסיוא טלעפרַאפ טינ עקַאט ןבָאה םיטַאבעלַאב יד

 | .ןקעווצ ערעייז

 ןופ רעדָא לָאקָאטַארּפ םעד ןופ ןרַאפעג-טנורג יד ןגעלעג ןענייז ואוו

 טלדנַאװרַאפ לָאקָאטָארּפ רעד זיא סָאװרַאפ ? ןָאשיײרטיברַא טרָאס רעדעי

 ? רעטעברַא יד ןגעג ןפאוו ַא ןיא ןרָאװעג

 ןָאשיײרטיברש ןופ קיטסַארּפ ןוא עירָאגעט יד

 םעד ןופ סױרַא טייג ןָאשיירטיברא .ןָאשײרטיברַא ןופ פיצנירפ רעד (ו

 : ףמַאק-רעטעברַא ןדעי ןיא םידדצ יירד ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,טקנוּפדנַאטש

 רָאנ ,ןסַאלק יײװצ טינ .םוקילבוּפ סָאד ןוא רעבעגטעברַא יד ,רעטעברַא יד

 -רַאפ זיא "םוקילבוּפ , רעקידנריטסיזקע-טינ רעשיטסימ רעד טָא .ןסַאלק יירד

 -ַאטיּפַאק יד ןופ רעייטשרָאפ ךרוד סעטימָאק-ןָאשיײרטיברַא ייד ןיא ןטָארט

 םילּפיר ,סלָאסרעגניא ,סנָאסלעביײא ,סלַאשרַאמ ,סעסיידנַארב עלַא יד .ןטסיל

 ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טימ ןדנוברַאפ ןשטנעמ ןענייז ,ןכיילג רעייז ןוא

 ןופ ןעגנוניימ יר ןענייז ןעגנוניימ ערעייז .עיגָאלָאעדיא ןייז טימ טּפַאזעגנָא

 רעייז ןופ גנַאנוצ רעד זיא ןגַארפ-רעטעברַא וצ גנַאגוצ רעייז .סַאלק רעייז

 -מוא-טשרמולכ רעד רעטנוא .ךעלרעפעג רעבירעד זיא ּפיצנירּפ רעד .סַאלק

 ןעמ טגָארט דצ ןטירד םעד ןופ עירָאעט רעשלַאפ סיואכרוד ןוא רעקידלוש

 ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ רעייטשרָאפ עטקעריד רעטעברַא יד רעטנוא
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 רַאפ ןנַארּפ-סנבעל עטסקיטכיוו יד ןדײשטנַא וצ טכַאמלופ יד ןנירק עכלעוו
 ייוצ רָאנ ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,ןרעוו רָאלק ןפרַאד רעטעברַא יד  .ייז
 ערעייז ןופ לַאזקיש רעד .ףמַאק ןדעי רעייז ןיא םידדצ ייווצ רָאנ ,ןסָאלק
 טנע'ה יד ןיא טינ ןוא טנעה ענעגייא ערעייז ןיא סיואכרוד טניל ןעגנורעדַאפ
 .ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןטנעגַא עטלעטשרַאפ ןופ

 יד ןופ ?טימ ַא זיא ןָאשיירטיברא .ןָאשײרטיברא טפ סעװצ רעד (2

 -יּפַאק יד ןופ ןפאוו ַא זיא ןָאשיײרטיברַא ,רעטעברַא יד .ןגעג ןטסילַאטיּפַאק
 -טיירג רעייז ןרעלקרעד רעטעברַא רעדייא .רעטעברַא יד ןופ טינ ןוא ןטסילַאט
 ייז רעדייא רעדָא עירטסודניא רעייז ןיא עיצקודָארּפ יד ןריזילַארַאּפ וצ טייק
 -עב , עלַא יד .ןָאשיײרטיברַא ןופ טינ ןעמ טרעה ,טינ עקַאט יז ןריזילַארַאּפ

 רעייז רָאפ ןנָאלש ןוא קיירטס ןיא ןפיולוצ ןעמוק סָאװ ,"ןטנעמעלע ערעס

 -ךַא עכעלקערש ןיא ךיז ןרעטַאמ רעטעברַא יד ןעוו ָאטינ ןענייז ,גנולטימרַאפ
 וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןסילשַאב רעטעברַא יד ןעוו טשרע .ןעגנוגנידַאב-טעב
 -רעוו ערעדנַא ןיא .רעלטימרַאפ יד ךיז ןזייוװַאב ,ןענגוגנידַאב עכעלקערש יד
 -ךַאפ וצ רעטעברַא יד ןפלעה וצ טינ זיא רעלטימרַאפ יד ןופ קעווצ רעד ,רעט
 .ןקיירטס ןופ רעטעברַא יד ןטלַאהוצּפָא רָאנ ,עגַאל רעייז ןרעסעב

 -רַאפ יד ןופ עבַאגפיוא עטשרע יד .ןָאשיײרטיברַא ןופ ןטַאטלוזער יד (3
 וצ זיא גנושימניירא רעייז ביוא ,קיירטס םעד ןלעטשוצּפָא ךיילג זיא רעלטימ
 רעלטימרַאפ יד ןבערטש קעווצ םעד בילוצ ,קיירטס םעד ןדיימוצסיוא טעּפש
 ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןצַאזנגעג יד ןענעקיילרַאפ ןוא ןשיוורַאפ ,ןשוטרַאפ וצ
 -רַא יד ןופ סעדווירק עלַאטנעמַאדנופ יד ןעטַאלרַאפ וצ ןוא רעבעגטעברַא יד
 סוטיא עלַאטנעמשדנופ יד וצ ןרירוצ טינ ךיז ןרָאט רעלטימרַאפ יד .רעטעב
 טעװ סָאד ?ייוו ,קיירטס ןופ ןרָאװעג טקורעגסי ורַא ןענייז סָאװ ,(ןעמעלבָארּפ)
 ןטסעב ןיא זַא ,וצרעד טריפ סָאד .קיירטס םעד ןרעגנעלרַאּפ ךעלדיימרַאפמוא
 סָאװ ,ןטפרעד לייט ַא רָאנ ןָאשיײרטיברַא ןופ ןגירק רעטעברַא יד ןענעק לַאפ
 ,"םוקילבוּפ ןופ רעיײטשרָאּפ , יד ןופ גנושימניירַא רעד ןָא ןגָארקעג ןטלָאװ ייז
 .רעּפעש יד ןיא קירוצ ייז ןביירט וצ ןסיוא ןענייז עכלעוו

 יד ןיא רעטעברַא יד רעלענש סָאװ ןקישוצקירוצ רעגַאב רעייז ןיא
 גנאנסיוא ןלופ ןייס טינ ןוא סימָארּפמָאק ַא ןכוז רעלטימרַאפ יד ןזומ ,רעּפעש
 םעד ןיא דצ רעקרַאטש רעד זיא רעװ ןענעכער ךיז ןזומ ייז .קיירטס ןופ
 גנושימניירַא רעייז טעב ןוא ייז וצ טמוק ןָאינוי יד סָאװ טקַאפ רעד .ףמַאק
 יד ,דצ רערעכַאוװש רעד ןענייז רעטעברַא יד זַא זייװַאב ַא שיטַאמָאטיױא זיא
 ערעדנַא ןופ רעריפ יד ןוא קיירטס-?ַארענעג רעכַאמקוָאלק םעד ןופ רעריפ
 -יירטיברַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןָאשיירטיברַא ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ םקיירטס
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 ןענייז ייז זַא ,קיירטס ןרַאפ ןרעטיצ ןיײלַא ייז זַא ,ןבענעגוצ טימרעד ןבָאה ,ןָאש

 -רַאפ יד .סימָארּפמָאק ןדעי ףיוא קיירטס םעד ןקידנע וצ רעלענש סָאוװ ןסיוא

 יד .רעריפ-ןָאינוי יד ןופ טיײקכַאװש יד ןצונוצסיוא טינ ןלעפרַאפ רעלטימ

 טנָארפ ןפייטש ַא ןטלַאהוצפיוא טקיטומרעד ךיוא ןרעוו ןיילַא רעבענטעברַא

 .ןעגנורעדָאפ-רעטעברַא יד ןגעג

 ךיז ןליפ רעבעגטעברַא יד וואו ןטרָאד זַא ,טזייוו גנורַאפרעד-קיירטס יד

 ."ןרײשטנַא םוקילבוּפ סָאד לָאז , עירָאעט רעד ןופ ןרעה טינ ייז ןליוו קרַאטש

 רעבעגטעכרַא יד .ןָאשיײרטיברַא ןעמענוצנָא שירָאגעטַאק ךיז ןגַאזטנַא ייז

 ןענייז רעטעברַא יד זַא ןסייוו ייז ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןָאשיירטיברַא ןָא ןעמענ

 זיא ןָאשיײרטיברַא .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןעניוועג וצ ןסָאלשטנַא ןוא קרַאטש

 ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז רעבענטעברַא יד רַאפ לטימ רעקיצנייא רעד טלָאמעד

 -סיוא ןסייוו רעבעגטעברַא יד .רעטעברַא יד ןופ ןעגנורעדָאפ עֶלַא ןבעגכָאנ

 -קַארּפ רעד לייוו ,ןקעלּפָא סָאװטע ייז ןלעוו גנולטימרַאפ ןופ זַא ,טנכייצעג
 ַא ןעמענרַאפ רעטעברַא יד ואוו ןטרָאד ,גנולטימרַאפ ןופ ּפיצנירּפ רעשינ

 יד טָאטשנָא (טפלעה ףיוא טפלעה) "יטפיפ-יטפיפ , זיא ,עיציזָאּפ עקיטפערק

 | .ןסניוועג עלופ ערעייז ןגירק ןלָאז רעטעכרַא

 -עד קידנעטשלופ ןענייז ןָאשיײרטיברַא ןופ ןכירטש עלַאטנעמאדנופ יד

 ןעמרָאפ עקידרעטעּפש יד ."לָאקָאטָארּפ , םעד ךָאנ ךיילג ןרָאװעג טרירטסנָאמ

 יד .לַאזקיש ןבלעז םעד ןטילעג ןבָאה ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא ןָאשיײרטיברַא ןופ

 יד סָאװ עירענישַאמ עטלקיוורַאפ יד זַא ,ןעזעג ןבָאה רעּפעש יד ןיא רעטעברַא

 .םיטַאבעלַאב יד רַאפ ןוא ייז ןגעג טעברַא ,טלעטשעגפיוא טָאה גנולטימרַאפ

 ערעייז ןקידייטרַאפ וצ רעטעברַא יד טינ יז טזָאלרעד בָאגוצ ַא סלַא

 .ןעגנוגנידַאב

 ןעוועג ןענייז ,ןָאדנָאל רעיימ ןוא טיווקליה ,רעריפ ?לָאנָאשענרעטניא יד

 סידייל יד טּפוטשעג ןבָאה ייז זַא ,םזילָאקָאטָארּפ םעד ןופ טקיצטנַא ױזַא

 רעד טימ לָאקָאטָארּפ ַא ןביירשוצרעטנוא ןטנַאקירבַאפ סערד ןוא טסייוו

 ,קירבַאפ טסייווטריוש לגנעיירט רעד ןיא רעייפ רעכעלקערש רעד .,ןָאינוי

 עגנוי 146 ןופ סנבעל יד טסָאקעג טָאה סָאװ ,1911 ,ץרעמ ןטס28 םעד

 -ןעיורפ עצנַאג יד טמערוטשעגפיוא טָאה ,ךעלדיימ סנטסרעמ ,רעטעברַא

 םעד ןייא ןלעטש םיטַאבעלַאב יד זַא ,ןזיוועג טָאה סע .עירטסודניא רעדיילק

 רעד .ןטיּפָארּפ עקירעביא רַאלָאד עכעלטע בילוצ רעטעברַא ערעייז ןופ ןבעל

 טריפעג טָאה עירטסודניא-סערד ןוא -טסייוו עצנַאג יד ןריזינַאגרָא וצ גנַארד

 -גנוטייראברָאפ עקיטכיט ַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןייֵלַא רעטעברַא יד זַא ,וצרעד

 "סיוא טכוזעג ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד .קיײרטס-לַארענעג ַא רַאפ עינַאּפמַאק



 58 טַאלק-רֶטטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטכישעג

 -מָאג ןופ ףליה רעד טימ ,ןעגנולדנַאהרַאפ עגנַאל ךָאנ ןוא ףמַאק ַא ןדיימוצ

 -רעבירַא ייז ןבָאה ,ןריקנַאב עשידיא ןוא ןעמַאד עכייר עשיּפָארטנַאליפ ,סרעּפ

 עמרָאפ רעדנַא ןַא ןיא סעיצוטיטסניא ענייז ןוא לָאקָאטָארּפ םעד ןגָארטעג

 ןפורעגסורַא זיא קיירטס ַא .עירטסודניא-סערד ןוא -טסייוו סידייל רעד ןיא

 | ,ןגעוו עמרָאפ בילוצ רָאנ ןרָאװעג

 ,רַאונַאי ןט18 םעד ןרָאװעג ןבענענסױורַא ןיא ףור-קיירטפ רעד

 עירטסודניא עצנַאג יד זיא רעטעּפש ןדנוטש קיצרעפ ןוא טכַא ,3

 ןעוועג לָאקָאטָארּפ רעד ןיוש זיא רַאונַאי ןט18 םעד .טריזילַארַאּפ ןעוועג

 רעּפעש יד ןופ רעקיירטס יד ןענייז רַאונַאי ןטס20 םעד ןוא ןבירשעגרעטנוא

 ןָאשיײאיסָאסַא סרערושטקעפונַאמ טסייוו ןוא סערד רעד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ

 טינ טָאהעג ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד .טעברַא רעד וצ קירוצ ןרָאװעג טקישעג

 -נייא ןיא ןיא גיז רעד זא ,ךעלדיימ יד ןדיירוצנייא עבַאגפיוא עגנירג ןייק

 יד ןופ טײקנסָאלשטנַא רעד טימ ןוא ןטייקכעלנעמ עסיורג יד טימ גנַאלק

 .ןרעוו ןבעגעגכָאנ ןלעוו ןעגנורעדַָאפ עלַא זיב ףמַאק ןיא ןייטש וצ רעקיירטס

 .קיירטס ןיא ןבילבעג ןענייז םיטַאבעלַאב ערענעלק יד ןופ רעקיירטס יד רָאנ
 "טקירדרעטנוא עמַאס רעד קיירטס ןיא ןעננַאגעגנסױרַא זיא 1913 בייהנָא

 רעדיילקיזיוה ןוא ָאנָאמיק יד ,רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ יד ןופ לייט רעטס

 ןֹוא יירד רַאפ טעברַאעג ןבָאה ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ואוו ךַאפ ַא ,סנירָאטיינ

 סנעמעוו ,(סרוג טייוו) רעטעברַא-שעוורעטנוא יד ןוא ,ךָאו ַא רַאלָאד ריפ

 ןיא רעטנורַא ןענייז ןכַאפ עדייב .רעסעב ךס ןייק ןעוועג טינ ןיא עגַאל

 ,1915 ,ראונַאי ןט9 ןוא ןט8 םעד קיירטס

 -ּפִא , -- ןטנוא :דליב עבלעז סָאד טלָאהרעדיװ ךיז טָאה לָאמַארעדיװ

 -ילַאנָאיצַאנ עכעלטע ןופ ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עטעװערָאהרַאפ ,?ענענַאטשעג

 ,ננורעטסייגַאב רערַאברעדנואו ַא טימ סלָאה-קיירטס יד ןעמרוטש ןטעט

 ךס ַא סױרַא ןזייוו ,גָאטרַאפ ןופ ןדנוטש עיורג יד ןיא רעּפעש יד ןטעקיּפ

 ,ךיז טלקַאװ סָאװ טפַאשרעריפ א ,ןביוא ; עויטַאיציניא ןוא טייקשירעפעש
 טפַאשרעריפ ַא ,רעקיירטס יד ןופ רעיודסיוא ןוא חכ םעד ןיא יורטוצ ןָא
 -קרַאטש רעד יו "גנוניימ עכעלטנפע , עשיטסילַאטיּפַאק יד טריזינַאנרָא סָאװ
 .קיירטס םעד ןעניוועג וצ ןפאוו רעטס

 -רַא שעוורעטנוא יד ןוא סערדדזיוה ,ָאנָאמיק יד ןופ סקיירטס יד ןיא
 ,שטייד ,גרעבנעזָאר ,לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה סנירעטעב
 -יּפַאק רעד ןיא ערַאּפ רעלופ ףיוא טזָאלעג ךיז טיווקליה ןוא ןָאדנָאל ,ןַאמגיז
 טצונענסיוא ןבָאה ייז .עציטש ןוא עיטַאּפמיס ןכוז וצ טלעוו רעשיטסילַאט
 עירטסודניא יד סָאװ טקַאפ םעד זוא ךעלדיימ עגנוי ןופ עגַאל עכעלקערש יד
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 ןוא ןעמַאד עכייר ןעיצוצניירַא ,טירטס-לָאװ ןופ ןרעב יד וצ טינ טננַאלַאב

 זוָאר טימ ניל ןָאינוי-דיירט סנעמיוו רעד ךרוד .סנעשיטילָאּפ עטלעטשעג-ךיוה

 "טנָארפ רעטקינייארַאפ , ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ץיּפש רעד ןיא ןַאמרעדיינש

 ןוא דןַאב םעד ןופ יורפ ,טנָאמלעב טסוגיוא .סרמ עשרענַאילימ רעד ןשיווצ
 "זמייט קרָאי וינ, יד ,טלעווזור רָאדָאעט ,רָאניעג רָאיעמ ,טַאנגַאמײיװבַאפ
 ןפלעה וצ ,קרָאי וינ ןופ ןטסילַאיצַאס יד ןוא ןלייז עלעבַאטקעּפסער ךָאנ ןוא

 ןיא ןעמוקעג עמַאלקער בילוצ זיא טלעווזור רָאדָאעט .קיירטס םעד ןעניוועג
 טָאה רעטעּטש .רַאונַאי ןטס22 םעד רעכַאמדָאנָאמיק יד ןופ סלָאה-קיירטס יד
 -םיוא ,ּפאַאנש ,ןַאמילבמעסַא ןשינַאקילבוּפער םוצ ווירב ַא ןבירשענ רע
 רימ , .גנוכוזרעטנוא ןַא ןריפכרוד לָאז רוטַאלסינעל-טַאטש יד זַא קידנרעדָאפ
 ןוא --- ווירב ןייז ןיא ןבירשענ טלעווזור טָאה --- שיטַאּפַא ןציז טינ ןענעק
 יד ןבעג ייז לָאז סָאװ ןיול ַא רַאֿפ ןפמעק וצ ךעלדיימ עננוי יד ןביולרעד

 לָאמנייק ןיא גנוכוזרעטנוא ןייק זַא ,ךיז טייטשרַאפ ",ןבעל וצ טייקכעלנעמ

 .ןרָאװעג ןעמונרעטנוא טינ
 יד ןופ גנולָאהרעדיװ ַא ןעווענ ךיוא זיא גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד

 -ןָאינוי יד סָאװ ,ןטייוצ םעד ךָאנ ךַאמּפָא ןייא .סקיירטס עקידרעירפ
 -ענ ןבָאה 41 ןוא 62 ןלַאקָאל יד ןופ ןוא ?ַאנָאשענרעטניא רעד ןֹופ רעריפ
 יד .ורָאװעג ןטיטעגקירוצ גנוטסירטנַא טימ ייז ןופ זיא ,רעקיירטס יד טכַארב
 ןוא "זמייט , ,סטלעווזור ,סטנַאמלעב יד ןופ ננושימניירא רעד ןופ טכורפ

 ךיז ןבָאה סנירעטעברַא יד סָאװ ,ןכַאמּפָא עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןכיילג רעייז
 .ןעמענוצנָא טגַאזטגַא שירָאגעטַאק

 יד ןופ סלָאה יד ןיא טליּפשענּפָא ךיז טָאה ענעצס עשיטַאמַארד א
 -ןָאינוי יד ,1919 ,רַאורבעפ ןט11 םעד רעטעברַא סדוג-טייוו עקידנקיירטס

 ןגעו טקנוּפ םעד טָאהעג טינ טָאה סָאװ ךַאמּפָא ןַא טכַארבעג ןבָאה רעריפ
 רעד ןופ רעביירש-עטכישעג רעלעיציּפָא רעד .?ּפַאש-ןָאינוי ?עשנערעפערּפ ,
 -נַאקס םעד טרעפטנערַאפ ןָאינוי סרעקריָאו טנעמרַאנ סידייל לַאנָאשענרעטניא
 יד ןשיווצ ןדייל יד, : גנורעלקרעד רעקידתונמחר רעד טימ ךַאמּפָא ןזעילַאד
 לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעריפ יד זַא ,סיורנ ױזַא ןעוועג ןענייז רעקיירטס

 ןזייוואוצקידוצ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ טלָאװעג טינ ןבָאה

 ,0 .רד ,סרעפריָאװ טנעמרַאג ןעמיװ יד) ?,ןטנַאקירבַאפ יד ןופ גַאלשרָאפ םעד
 רעבָא ןבָאה לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעריפ יד (,228-297 ןטייז ,ןיוועל
 -סיוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןסיוועג ןגנירג ַא טימ
 ,םניוועג ןכעלטנזעוו ןדעי ןופ ךעלדיימ יד ןופ ףמַאק ןשידלעה םעד ןקידיילוצ

 -נערעפערּפ רעד סָאװ ,ּפַאש ןיא ןעגנוגנידַאב-ןָאיגװי ןופ גנונעקרעגָא רעד ןָא
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 ןביילב ייז ,טרעװ טינרָאג ןעגנוגנידַאב עלַא ןענייז ,םומינימ ַא זיא ּפַאש לעש

 ,ריּפַאּפ ןפיוא רָאנ
 -ַאב עצרוק ַא טגנערב לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ עטכישעג עלעיציּפָא יד

 םענעי סלָאה-קיירטס יד ןיא ןָאטענּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,םעד ןופ גנוביירש

 ; גָאט

 ערעיוז טימ ןעקנורטרעד ןבָאה רעדניק עטרעגנוהרַאפ-בלַאה ןופ סרעטומ ,

 ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא עטמאַאב יד ןופ ןעמומש יד ןעיירשעג

 ַא טלקיװטנַא ןבָאה רָאי ןצעביז ןוא ןצכעז ןופ ךעלדיימ .ןדייר טריבורּפ

 עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא קידנעגנירּפשפיורַא ,טייקיאייפ עשירָאטַארָא ענעטלעז

 -ןָאינוי רעלופ ףיוא ןיײטשַאב וצ רעקיירטס עקירעביא יד ןרעדָאפוצפיוא
 םעד ןגעג לטוירד-ווװצ רעכעה ןעוועג זוא גנומיטשּפָא וד גנונעקרענָא

 ' ,ךַאמּפָא

 ןדיירוצנייא ךיז ןרעטאמ רעריפ-ןָאינוי ? דליב ןטלעז ַא טינ סָאד זיא
 עטרעגנוהרַאפ ןופ סרעטומ ןוא ךַאמּפָא ןזָאלטכורפ ַא ןעמענוצנָא רעקיירטפ יד
 ענעצס עטילגעגנָא-שיטַאמארד עצרוק יד טָא ,ןדער טינ ייז ןזָאל רעדניק

 ףמַאק-רעטעברַא ןופ עטכישעג עצנַאג יד רעסַאװ ןּפָארט ַא יו סיוא טקירד
 טיצ םעדָאפ רעטיור א יו .1910 טניז עירטסודגיא רעדיילקרעיורפ רעד ןיא
 עכעלשטנעמ ןפמעקוצסיוא רעטעברַא יד ןופ טײקנסָאלשטגַא עטסעפ יד ךיז
 עקיִדלְקַאװ ,עקידעסערט יד ןוא גנונעקרענָא-ןָאינוי ןופ עיטנַארַאג ,ןעגנוגנירַאב
 -םילַאיצַאס ַא סלייטנטסערג ,טפַאשרעריפ רעשיטסינוטרָאּפָא ןַא ןופ טיטילָאּפ

 -טנפע רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ףיוא גנונעפַאה ריא ןָא טגנעה סָאװ ,עשיט
 ןיא ,בנא .ןסגיװעג טָאטשנָא טגיװ רעקיירטס יד טגניירב ןוא גנוניימ רעכעל
 יד ןיא טלָאהרעדיװ ךיז טָאה סָאװ דליב ַא 1913 ןיא סלָאה יד ןיא ענעצס יד

 .1923 ןוא 1916 ,ןרָאי עקידרעטעּפש

 טייקטיירג ףמַאק ןוא ןייזטסואווַאב דַארג רערעכעה רעד טָאה רעדיוו
 -ירבַאפ יד ןבָאה רַאורבעפ ןט15 םעד .טכורפ טכַארבעג לייפ ןוא קנער ןופ
 יד ןבָאה ראורבעפ ןט17 םעד ןוא רעדיילקדזיוה ןוא סָאנָאמיק יד ןופ ןטנַאק
 -ןָאינוי ?עשנערעפערפ ַא ןופ גנורעדָאפ יד ןבעגענכָאנ ןטנַאקירבַאפ סדוג-טייוו
 -נוא ןענייז ןלָאקָאטָארּפ .ןעננוגנידַאב-ןָאינוי יד טנעקרענָא טָאה סָאװ ,ּפַאש
 ןופ גיײצעג-רעּפַאלק יד טריפעגנייא ןבָאה סָאװ ,ןרָאװעג ןבירשעגרעט
 .ןָאשיײרטיברַא

 ָאגַאקיש ןיא קיירטס םעד ןרָאלרַאפ לַאנָאשענרעטניא יד טָאה 1911 ןיא
 ךיז עילַאװכ-קיירטס עכיירגיז יד טָאה 1913 ןיא רעבָא ,ןָאטסָאב ןיא ןוא
 רָאי ַא ןעוועג 1913 זיא ?לכב .ןערטנעצ-רעדיילק עקיטכיוו עלַא ןיא ןגָארטעג
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 ןופ טפַאשרעדילנטימ יד .,דנַאל ןופ רעטעברַא יד ןשיוװצ ורמוא ןפיט ןופ

 ,ןָאילימ 2 זיב ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד

 עשיטנאטילימ ייר א טריפעגכרוד טָאה ןוא קיטעט ןרָאװעג זיא .וו .וו .א יד

 גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד .ברעמ ןטייוו ןיא ןוא סנעדוָאל ןיא סקיירטס

 -סיורַא טָאה זיורבפיוא-רעטעברַא רעסיורג רעד .גנואילב ןיא ןעוועג זיא

 -רעטעברַא וצ ןֹוא ןעמעלבָארּפ עלַאיצַאפ וצ סערעטניא ןקידלַאװנ ַא ןפורעג

 ןֹוא ןעגנולדנַאהּפֶא עשימָאנָאקע טימ ןעוועג לופ ןענייז ןלַאנרושז עלַא .,ןגַארפ

 גָאט ןופ ךערּפשענ רעד .סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא יד ןופ לָאר רעד טימ

 -רַאפ ,?עיצולָאװער עלַאיצַאס ןוא עלעירטסודניאה יד ,ןעוועג זיא

 -מוא עקידנרָאצ יד טלניּפשענּפָא ןבָאה סָאװ ןעננונעװַאב עשיטילָאּפ ענעדייש

 יו ,סַאלק-לטימ םעד ןשיווצ ןענַאטשטנַא ןענייז ןסָאמ יד ןשיוװצ טייקיאור

 א ןלעטשוצפיוא טליצעג עלַא ,םזימרָאפער רעלַאיצַאס ןוא םזיוויסערגנָארּפ

 ,ןסַאמ יד ןשיווצ ורמוא ןקידנרָאצ םעד ןעמַאר יד ןיא ןטלַאה וצ עבמַאד

 ןופ ןלייט ןבָאה טייקנדירפוצמוא רעקידנסקַאו רעד רַאֿפ קערש ןיא

 -טיונ ַא זיא ,ל? ןוָא .פ .א יד זַא ,קנַאדעג םעד טימ םולש טכַאמעג סָאלק-לטימ

 -רעטעברַא עמערטסקע, יד ןגענ עציטש ןנירק ףרַאד יז ןוא טייקידנעוו

 ץנעטסיזקע יד ןענעקרענָא טזומעג טָאה גנוריגער עלארעדעפ יד .?ןעננוטכיר

 -קעס ַא ,טמַא-טעניבַאק ַא טריפעגנייא טָאה ןוא םעלבָארּפ-רעטעברַא ןַא ןופ

 דעטיינוי יד ןופ רעטמאַָאכ ַא ,ןָאסליװ .ב םַאיליװ טימ ,טעברַא ןופ רַאטער

 טָאה -- 1912 -- רָאי ןבלעז ןיא .רעטסינימ םעד רַאפ ,סרעקריָאװ ןיימ

 עסיורג ַא ןריפוצכרוד ןסָאלשַאב ,עיצַאדנעמַאקער סנָאסליוװ ףיוא ,סערגנָאק

 יד ,דנַאל ןיא ענַאל רעלַאיצַאס ןוא רעשימָאנָאקע רעד רעביא גנוכוזרעטנוא

 סיורג ַא טכַאזרוארַאפ טָאה ,שלָאװ .ּפ קנערפ ןופ טריפעג ,גנוכוזרעטנוא

 -רַאֿפ יד ףיוא ןרָאװעג טכַארבענסױרַא ןענייז סָאװ ןטקַאפ יד טימ רעדורעג

 .טכַארבעג טינ גנוכוזרעטנוא יד טָאה ןטאטלוזער עשיטקַארּפ ןייק ,ןרעה

 -ןסַאמ וצ לַאנָאשענרעטניא יד טריפעג טָאה זיורבפיוא-רעטעברַא רעד
 יד ןופ קיײרטסילַארענעג ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1918 ןיא .סקיירטס
 יד טקיירטסענ ןבָאה רעטעּפש ןטַאנָאמ רֶאַּפ ַא ,ןָאטסָאב ןיא רעכַאמקוָאלק
 ַא ןרָאװעג טרעלקרעד ןיא ילוי ןיא ,טָאטש רעבלעז רעד ןיא רעכַאמסערד

 ןיא -- טסוניוא ןיא .עיפלעדַאליפ ןיא רעכַאמקוָאלק יד ןופ קיירטס-לארענעג

 -רַא לטנַאמ-ןגער יד ןופ ןוא ָאקסיצנַארפ ןַאס ןוא רָאמיטלַאב ,סיאול ,טס

 1915 ןופ טפלעה ןטייווצ םעד ןיא סקיירטס עלַא טינ .קרָאי וינ ןיא רעטעב

 ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ,עיפלעדַאליפ ןיא ןפמאק יד .ןרָאװעג ןענואוועג ןענייז

 -נורעסעברַאפ רעבָא ,ןרָאװעג ןענואוועג טינ ןענייז סיאול .טס ןוא רָאמיטלַאב
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 -כָאנ טזומעג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה רעּפעש יד ןיא ןעננוגנידַאב יד ןופ ןעג

 ןגָארקעג ןוא ףמַאק רעייז ןענואווענ ןבָאה רעטעברַא ?טנַאמ-ןנער יד .ןבעג

 לַאנָאשענרעטניא יד ואוו ןטרָאד .ךָאוו ַא רַאלָאד 28 ןופ ןיול-םומינימ ַא

 ןעוועג ייז ןענייז ,רעבעגטעברַא יד טימ ןכַאמּפָא עוויטקעלָאק ןגָארקעג טָאה

 ןכַאמּפָא עקינייא .קרָאי וינ ןיא רעכַאמקוָאלק יד ןופ רעטסומ םעד ףיוא

 זיא רעטעברַא-ָאנָאמיק יד ייב .ןיול-םומינימ ַא ןגעוו טקנוּפ ַא טַאהעג ןבָאה

 .ךָאו ַא רַאלָאד סקעז -- סדוג-טייוו יד ייב ,ךָאוו ַא רַאלָאד ףניפ ןעוועג סע

 לבייל-ןָאינוי םעד ןריפנייא טפרַאדַאב ןבָאה סעיסימָאק-לבייל עטשימעג

 טריצודָארּפ רעדיילק טפיוק יז רעדָא רע זַא רעמוסנָאק םעד רַאפ ןכייצ ַא יו

 רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה רעטעברַא 00,000 םורַא .רעטעברַא:ןָאינוי ןופ

 רעדילגטימ 90,000 טלייצעג טָאה לַאנָאשענרעטניא יד .?לָאקָאטָארּפ , םעד

 ,1915 ןיא

 טימ טייקנדירפוצ ריא ןטלַאהַאב טינ טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 סע .עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא סקיירטס יד ןופ גנַאגסיוא םעד

 -סיוא םעד "זמיַאט קרָאי וינ, רעד ןופ ןרעה וצ טייהנטלעז ַא יו רעמ זיא

 יד טסירנַאב טָאה גנוטייצ עבלעז יד ."קיירטס רעקיטפנונרַאפ א, :קורד

 טלעטשענפיוא טָאה סָאוװ ,ךַאּפמָא-קוָאלק ןטימ םיטַאבעלַאב יד ןוא רעטעברַא

 ."ןזָאל ןבעל ןוא ןבעל , ןופ ּפיצנירּפ ןטפַאהנרע םעד

 בייהנָא רעד; יו ךַאמּפָא םעד טסירגַאב טָאה ?קולטוַא, לַאנרושז רעד
 -סודניא ןופ ּפיצנירּפ ןטמיורטעג-ננַאל םעד ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ןופ
 ."עיטארקָאמעד רעלעירט

 רעטנזיוט רעקילרנעצ סעסיידנַארב יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,ןדנובעג טנעה ןוא סיפ יד ,רעטעברַא עקידנכַאוװפיוא
 רעכַאמקוָאלק יד .עיזַאושזרוב רעוויסערגָארּפ רענעפורעגיוזַא רעד ןופ גיז
 -ניא ןוא ןכַאפ ןקירעביא יד רַאפ ליּפשייב ַא יװ ןעניד טפרַאדַאב ןבָאה
 ,סעירטסוד

 ןזיירק יד ןיא טייהנדירפוצ ןפורוצסיורַא טקריוועג טָאה ךירטש ַא ךָאנ
 -סילַאיצַאס ןופ ןסָאלשעג ,ןכַאמּפָא יד ."קולטוַא, ןוא "ןמיַאט , רעד ןופ
 -ינַאגרָא יד ןופ גנוקרַאטשרַאֿפ רעד וצ טקעריד טריפעג ןבָאה ,רעריפ עשיט
 עצנַאג יד .סקָאדַארַאּפ ַא יו טננילק סע .סיטַאבעלַאב יר טפ סעיּבַאז
 -ענ טָאה םיא רעטניה "עיפָאזָאליפ , יד ןוא "?לָאקָאטָארּפ , ןופ עירענישַאמ
 רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז םיטַאבעלַאב עטרַאּפשעגנייא ענלצנייא יד ןבירט
 רַאפ ךיוא ןבָאה רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ .ןָאשיײאיסָאסַא
 זיא סע :עירָאעט א טלעטשענפיוא ןבָאה ייז .,גנוקיטכערַאב ַא ןענופעג םעד
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 טימ רעדיײא םיטַאבעלַאב ןופ עיצַאזינַאגרַא ןַא טימ ןָאט ןצ ןבָאה וצ רעסעב

 ףרַאד ןָאינוי יד זַא ,סולש רעשינַאל רעד זיא ןופרעד .םיטַאבעלַאב עגלצגייא

 יד .עיצאזינַאגרַא עקרַאטש ַא ןעיובפיוא םיטַאבעלַאב עסיורג יד ןפלעה

 קיירטס םעד ןיא .לענש ץנַאג ןעמוקעג ןענייז עירָאעט רעד-טָא ןופ טכורפ
 יד ןענייז ןכַאפ-לדָאנ עלַא ןיא ןפמַאק עקידרעטייוו יד ןיא ןוא 1916 ןיא

 .םיטַאבעלַאב ןופ ןעייר עטקינייארַאפ טימ ןרָאװעג טנגעגַאב רעטעברַא

 ןזײל טיג ךיז ןזָאל ילָאקָאטַארּפ, ןופ ןכורּפשרעדיװ יד

 עשיטסינוטרָאּפָא ןַא ןוא רעבעגטעברַא ןופ עיצַאזינַאנרַא עשירעגירק ַא

 -עּפש ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ-טּפיױה ייווצ יד ןעוועג ןענייז טפַאשרעריפ-ןָאינוי

 עטפמעסענסיוא:רעווש ערעייז ןופ רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ יד טביורַאב רעט

 | .ןסניוועג

 ןצרוק ַא רעייז ןטלַאהעגנָא טָאה "?עירטסודניא ןיא עיטַארקָאמעד , יד

 .רעּפעש יד ןיא ןטקילּפנָאק יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1911 ןיא ךָאנ .ןבעל

 יד ןופ ןעגנואימַאב עלַא .ףמַאק םענעפָא ןַא וצ ןעמוקעגנ זיא 1919 ןיא

 ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה ,ןצַאזנגעג יד ןעטַאלרַאפ וצ עטמאַאבדלַאנָאשענרעטניא

 םעד טיול) ?ערעפַא-שטיוװרוה, עטמירַאב יד ןכָארבעגסיױא זיא 1919 ןיא

 -לַארענעג םוצ ןעמוקעג זיא 1916 ןיא .("סטרעוװרָאפ , ןופ קורדסיוא ןקידונח

 -קוָאלק ,סנייא לַאקַָאל ןיא דנַאטשפיוא םוצ -- 1917 ןיא ןוא ,קיירטס
 -עג ןוא רעוט עויטקַא עלַא ןופ טריפעג ,דנַאטשפיוא רעד .,סרָאטיירעּפָא
 -ער, ַא ךרוד ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא ,לייפ ןוא קנער ןצנַאנ ןופ טציטש

 ערעדנַא ןוא ןיבור .מ ןופ גנוסילשסיוא רעד ןוא לַאקָאל ןופ ?עיצַאזינַאגרָא

 .רעוט

 .רד םורַא פמַאק-ןסַָאמ ןסיורג םוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ןעגנוריסַאּפ יד

 עקידרעטייו יד ןוא ,ןָאינוי רעד ןופ קריולק-טּפיוה רעד ,שטיוורוה .א .י

 'םוא עפיט יד ;לַאװק ןלַאטנעמַאדנופ ןייא ןופ ןנָאלשענ ןבָאה ןשינעעשעג

 טנורג ןיא ,זיא סָאװ ,ילָאקָאטָארּפ, םעד טימ רעטעברַא יד ןופ טייהגדירפוצ

 .עיצַארטיברַאדגנַאװצ ןופ עמרָאפ ַא ,ןעמונעג

 -עדָאמ עזירּפַאק ,ןענַָאזעס עצרוק ערעייז טימ ,ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא

 יד ןיא יו רעגרע ךָאנ טקריוועג עיצַארטיברַאדגנַאװצ יד טָאה ,ןעגנורעדנע

 ןזיװַאב טָאה עירענישַאמ-"לָאקָאטָארּפ , יד רעדייא .ןכַאפ "עטריזיליבַאטס ,

 ןיוש זיא ,ּפַאש ַא ןיא רעטעברַא ןופ עדווירק ַא ןדײשטנַא ןוא ןעמענוצפיוא

 ןופ ןרָאװעג טביױרַאב רעטעברא יד ןענייז לייוורעד .ןָאזעס םעד ךָאנ ןעוועג

 .קיירטס םעד ,ןפַאװ ןעמַאזקריוו-קיצנייא רעייז
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 -ּפַאש רעד .ןרָאװענ טשיװענּפָא זיא ןַאמרעשטיּפַאש םעד ןופ עיציזַאּפ יד

 ןלעטשוצּפָא זָאלטכַאמ זיא רע זַא דלַאביוװ ,קירעביא ןרָאװעג זיא ןַאמרעשט

 טמא ןייז זיא ,ןעגנוגנידַאב-ןָאינוי יד טצעלרַאפ סָאב רעד ןעוו ,טעברַא יד
 .טרעוו טינרָאג ּפַאש ןיא רעטעברַא יד ןופ רעייטשרָאפ רעד יו

 ץיּפש ןיא ןרָאװעג טלעטשענ קילעפוצ ץנַאג זיא שטיוורוה .א .י .רד

 .ךַארג ַא .לָאקָאטָארּפ םעד ןנענ טסעטָארּפ-רעטעברַא ןקידנזיורב ַא ןופ

 ,שטנעמ רעכַאוװש ןוא רעטלמוטעצ-שיטילאּפ ַא רעבָא ,רעכעלטנרָא ,רעקיניל

 ,טלָאװער םעד טפאשרעריפ ןוא קורדסיוא ןבעג טנעקעג טינ שטיוורוה טָאה

 .רעכַאמקוָאלק יד ןופ לייט ןטסקידנגעוװרעביא םעד טּפַאכענמורַא טָאה סָאװ

 -יברַא ןופ רענגעג רעלעיּפיצנירּפ ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא ןיילַא שטיוורוה

 ַא ןָאטעגנָא טָאה "?לָאקָאטַארּפ, רעד ןזַא ,ןעזעג טָאה רע שטָאכ ,עיצַארט

 ,.רעטעברַא יד ףיוא ?דמעה-םיענושמ

 -ענ זיא טפאשרעריפ ןוא עיצַאזינַאנרָא ןֵא ,םַארגָארּפ רערָאלק ַא ןָא

 - "סטרעוװרָאפ , םעד ןוא ןָאדנָאל רעיימ טימ רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד ןעננול

 ןריזירָארעט וצ םיטַאבעלַאב עטריזינַאנרַא יד טימ ןעמַאזוצ ץיּפש רעד ןיא

 -כעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא טמענ רע זַא ,יירשענ םעד טימ .ןשטיוורוה

 לָאז רע ןשטיוורוה ייב טלעוּפעג ייז ןבָאה ,קיירטסילַארענעג ַא ןופ טייק

 ןעוו .?לָאקָאטָארּפ , םעד ןנעג גנוגעװַאב רעד ןופ ןערב ןטימ ןיא ןרינגיזער

 ַא טימ סױרַא "סטרעוורָאפ , רעד זיא ,ןניוצענקירוצ ךיז טָאה שטיוורוה

 ",רעּפעש יד ןיא ךעלדנַאב ןױש טדײגש ןעמ, :ּפָאק ןסיורג ,ןקידנעיירש

 ,רעטעברַא עטנערעגפיוא יד ןקיאורַאב וצ לכעקעל ַא ןייז טפרַאדַאב טָאה סָאד

 .עיצארטיברַאדגנַאװצ ןופ ןטייק יד ןסיירעצ וצ ןסָאלשטנַא ןעוועג ןענייז סָאװ
 טניָאשזד יד טָאה --- 1913 ,רַאונַאי -- עיצַאנגיזער סעשטיוורוה ךָאנ

 ןופ טמַא םעד ןעמענרַאפ וצ ןַאמליה ינדיס ָאנַאקיש ןופ טכַארבעג דראָאב
 רעטלאוורַאפ רעד ןרָאװעג רעגניזעלש זיא רעטעּפש סָאװטע .,קרױלק-טּפיוה
 -ָאטָארּפ , רעד .רעבעגטַאר רעד --- טיווקליה סירָאמ ןוא דראָאב טניאשזד ןופ
 ןשיווצ .רעסערג ןרָאװעג ןענייז רעכעל ענייז רעבָא ,ןבילברַאפ זיא ?לָאק

 .טנַאװ ַא ןסקאווענסיוא זיא לייפ ןוא קנער םעד ןוא טפַאשרעריפ רעד |
 םעד טקידנעעג טָאה ,1916 ,ינוי ,דנַאלוװילק ןיא רָאפנעמַאזוצ רעד

 .עטמאַאב .,? ווָא ,פ .א עשידָאמטלַא ,שטייד ןוא גרעבנעזָאר ןופ םישזער
 -רָאטערקעס-לַארענעג---ןאמניז סירָאמ ןוא טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא רענניזעלש
 ןיא ןָאינוי יד ןעמונעגרעביא ןצנַאנניא ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד .רעריסַאק
 רעגניזעלש ,טרעקרַאפ .רעטלַא רעד ןבילבעג זיא טסייג רעד .טנעה ערעייז
 ענַאל יד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,"ןעגנוצוּפַאב , ןבעגעגוצ ןבָאה טיווקליה ןוא
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 -סיוא טָאה טיווקליה-רעגניזעלש ןופ קיטילָאּפ יד .רעגרע רעטעברַא יד ןופ

 -ןעיורפ רעד ןיא רעטנורַא-גרַאב ןקידרעטעּפש םעד רַאפ געוו םעד טגיילעג

 יד וצ טייקיבעגכָאנ יד ןוא עיצַארטיברַא ןופ ץענ יד .עירטסודניא רעדיילק
 סָאד) "רעייפ ןוא רעייה , ןופ טכער םוצ רעטעּפש טכַארבעג טָאה רעבעגטעברַא

 רעטעברַא יד ןופ טנעצָארּפ ןטמיטשַאב ַא ןגַאזטנַא וצ סָאבעלַאב ןופ טכער

 -רַאפ רעד וצ ,רעכַאמסערד יד ייב עימעדיּפע-נניבַאשזד רעד וצ ,(ּפַאש ןיא

 ּפַאלק ןרעווש םוצ ןוא רעכַאמקוָאלק יד ייב גניטקַארטנָאק ןופ גנוטיירּפש

 ןבעגעג טָאה טעטש עניילק יד ןיא רעּפעש יד ןופ ףױלטנַא-ןסַאמ רעד סָאװ

 רפצגניוצלש ןימַאשזדנפב

 יא טיוװקליה-ןַאמגיז-רעגניזעלש ןופ קיטילַאּפ יד ,רעטעברַא ךַאפ-?דָאנ עלַא

 ןיא רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ קיטילַאּפ יד ןרָאװעג ,ןעמונעג טנורג ןיא

 יד רַאפ ןטַאטלוזער עקירעיורט עבלעז יד טימ ,ןכאפ-פדאנ עקירעביא יד

 ,סנָאינוי ערעייז ןיא רעדילגטימ

 טיווקליה ןוא רעגניזעלש ןבָאה 1916 ןיא קײרטס-לַארענעג םעד ראפ

 ַבָאקייִשזד ריקנַאב רעסיורג רעד : יװ ,ןטפערק-רעטעברַא עכלעזָא טריזיליבָאמ
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 ןופ רעריפ ,שזדירבָאטָא ןוא גניטָאק ןָאטלופ ,רעורב ירנעה ריקנַאב רעד ,ףיש

 ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןגענ רעכַאמקוָאלק יד ןפלעה ןלָאז ייז ,רעמַאק-?דנַאה םעד

 טירטס-לָאװ ןופ גנושימניירא יד זַא ,ןנָאז וצ קירעביא .םיטַאבעלַאב יד ןופ

 טינ טָאה קיירטס-לארענעג רעד .ןָאטעג טינ סטונ ןייק רעטעברַא יד טָאה ןרעב

 טוַאקַאל א טרעלקרעד ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ?ייוו ,ןרעוו ןטימעגסיוא טנעקעג

 | ,לירּפַא ןטס28 םעד
 יד ןיא טכַארבעג רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה ,ןכָאװ 14 ןופ קיירטס ַא ךָאנ

 ַא ןפורעגסיױורַא טָאה סָאװ ,םיטַאבעלַאב יד טימ ךַאמּפָא ןַא סלָאה-קיירטס

 ןזיוועגקירוצ ךיילג ייז ןופ זיא ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןרָאצ ןקידרעקַאלפ

 רעטעברַא יד ןנָארטענרעטנוא רעריפ יד ןבָאה רעטעּפש געט עכעלטע .ןרָאװעג

 ,עטיירדרַאפ רעמ טימ רָאנ ,ןטשרע ןופ ענַאלפיוא עטייווצ ַא ,ךַאמּפָא םעיינ ַא

 ךילנטימ רעכעלטינשכרוד רעד סָאװ ,ןֿפַארגַארַאּפ עטרילומרָאפ-טפַאהלבענ

 רעייז ןעייטשראפ וצ קידנדער טינ ןיוש ,ןענעיילרעביא טנעקענ טינ טָאה

 רעקינייו עדנוטש א ןעוועג זיא סניוועג רעקיצנייא רעד .טלַאהניא ןתמא

 -ּפַאש יד טימ טנווַא ןצנַאנ ַא טעװערָאהעג טָאה טיווקליה .ךָאו ַא טעברַא

 ןייק טינ טנפע ךַאמּפָא רעטייווצ רעד זַא ,ייז טימ ןהנעטוצנייא ,טיילרעשט

 ןענופענסיוא רעטעברַא יד ןבָאה רעּפעש יד ןיא ."רעייפ דנע רעייה , רַאפ ריט

 ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא ןענייז ןָאינוי יד ןוא ןעגנוגנידַאב יד .תמא םעד

 טריפעג טָאה לייפ ןוא קנער רעד סָאװ ,ףמַאק ןכעלגעט-נַאט ןרעווש םעד

 | .רעּפעש יד ןיא

 1912 ןיא סרעירָאּפ יד ןופ קיירטס-לַארעבעג רעד

 -רעטופ) סרעירָאפ עטסרעמ יד ןענייז ,ןכַאפ-לדָאנ עקירעביא יד יו טקנוּפ
 רעּפעש 2500 םורַא ןופ .רעּפעש-טעוװס ןופ תונברק ןעוועג (רעטעברַא ?טנַאמ
 ענרעדָאמ רעקינייו-רעמ ןיא ןענופעג ךיז טרעדנוה רָאנ ןבָאה ,1911 ןיא

 רעביא ןפרָאװעצ ןעוועג ןענייז רעּפעש 400 עקירעביא יד .סעדייבעג-קירבַאֿפ
 עטנוזענמוא ןַא .רעזייה-טנעמענעט ערעטצניפ ,עטלַא ןיא ,דייס-טסיא רעד
 ןשיווצ ןטייחקנַארק טײרּפשרַאפ טָאה ןעגנוגנידַאב עטנוזעגמוא ןיא טעברַא
 ןענייז ןגיוא עטכעלש ןוא סיטיכנַָארב ,ַאמטסַא ,טכוזדניווש .סרעירָאפ יד
 רעד ןֹופ גנוכוזרעטנוא ןַא .רעטעברַא יד ןופ רעטיײלגַאב עטפָא ןרָאװעג
 סרעירָאפ 10 עדעי ןופ זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה 1911 ןיא רוטַאלסינעל-טַאטש
 .ַאמטסַא ןופ ייווצ ןוא טכוזדניווש ןופ ייווצ ןדייל

 ןערב ןרַאפ .טלעטשענטסעפ ןעוועג טינ ןענייז ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד
 יפיוו ןיול םעד ןטינשעג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה םעדכָאנ ךיילנ ןוא ןָאזעס ןופ
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 ןבילקעגנָא ךיז טָאה ,ןדנוטש-טעברַא עגנַאל יד בילוצ ,טלָאװעג ןבָאה ייז

 .עזָאלטעברַא ןופ יײמרַא-װרעזער עסיורג ַא

 ךיא ,1904 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ךָאנ זיא ןָאינוי סרעקריָאו רָאפ יד
 ןוא ןרָאװעג טליּפשרַאפ זיא 1907 ןיא קיירטס ַא .ןיילק ןעוועג זיא סולפנייא
 יד טשרע .,ךַאפ ןיא דנַאטשוצ ןקידנריזילַארָאמעד א ןפַאשענ טָאה סָאד

 -רעטעברַא םעד טבעלענפיוא טָאה סָאװ ,עיצַארגימיא-ןסַאמ עשידיא עטייווצ
 ןַא טכארבעג טָאה ,עירטסודניא-רעדיילק רעצנַאג רעד ןיא דנַאטשרעדיװ
 .ךַאפ-רָאפ םעד ןיא ךיוא גנורעדנע

 רעד .קיײרטס-ל?ַארענעג רעד ןרָאװענ ןפורענסיױורַא זיא 1912 ינוי ףוס
 -ַאב ןעוועג טלָאמעד ןענייז ךַאפ ןיא ,רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא ףורּפֶא
 -עביא יד ,ןדיא טנזיוט ןביז ייז ןופ ,רעטעברַא טנזיוט ןעצ םורַא טקיטפעש

 .ַא .א רענעילַאטיא ,רעדנעלננע ,ןזיוצנַארפ ,ןכירג ,רעמעהָאב ,ןשטייד --- עקיר

 -ןיײרַא ךיז ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ עננוי ןעוועג ןענייז רעטעברַא עטסרעמ יד

 .טייקנסָאלשטנֿא ןוא גנורעטסייגאב רענעטלעז ַא טימ ףפמַאק ןיא ןפרָאװעג

 -טעברַא יד .ןענואוועגנ רעירָאפ יד ןבָאה ןכָאװ 13 ןופ קיירטס ַא ךָאנ

 -רַא יד .ןדנוטש 49 ףיוא 86 ןוא 83 ןופ ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא ךָאװ

 -ַאב ןעצ ,םייטרעװַא ,ננורעכעה-ןיול עסיורג ַא ןגָארקעג ךיוא ןבָאה רעטעב

 -נָאק יד ןזַא ןוא רָאי ןיא ןזירּפ יילרעייווצ ,רָאי ןיא םיבוט-םוי עטלָאצ

 עטקעריד .ןעגנוגנידַאב"ןָאינוי עבלעז יד ןטלַאהפיוא ןלָאז סרָאטקַארט

 ןיא סָאַאכ רעד רעבָא ,ןנָארקענ טינ רעטעברַא יד ןבָאה גנונעקרענָא-ןָאינוי

 .ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןענייז רעּפעש-טעוװפ יד .ןרָאװעג טפַאשענּפָא זיא ךַאפ

 טריזינַאגרָא ןָאטגנישַאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא זיא 1915 ינוי

 לייט א ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןָאינוי סרעקריאו רָאפ לַאנָאשענרעטניא יד ןרָאװעג

 .רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד ןופ

 -עג טיײנַאב םיטַאבעלַאב יד טימ ךַאמּפָא רעד זיא ,1917 ,טסוגיױא ןיא
 זיא סעננַאמ .י .רד .,ןָאשיירטיברַא ןופ בָאנוצ ןטימ ,רָאי ייווצ ףיוא ןרָאװ

 ןָאסלעבייא .פ ,רד ןוא טעטימָאק-ןָאשיײרטיברַא םעד ןופ רעציזראפ רעד ןעוועג

 רעד ןופ רעטלַאװראפ רעד ןעווענ ןזיא ןהָאק רָאדיזיא .ףליהעג  ןייז --

 ,ךראָאב טניאשזד

 -רעטופ ןופ ךיורבעג םעד ןביוהענ טָאה טעטירעּפסָארּפ-המחלמ יד

 ןבָאה סרעירָאפ יד ןוא טעברַא ךס ַא ןעוועג זיא ךַאפ-רָאפ ןיא .ןעלטנַאמ

 ןוא 1917 ןיא ןייגקעװַא טזומענ טָאה ןהָאק .ןעגנורעכעה-ןיול ןגָארקעג

 .ץַאלּפ ןייז ןעמונרַאפ טָאה ,עידרַאװנ רערעגניא רעד ןופ ,ןַאמפיוק סירָאמ

 -עדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןיא דילנטימ רעקיטעט ַא ,ןַאמפיוק
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 -רַאפ ןרָאװעג זיא ,טנעה עטַאלנ ןוא גנוצ רעטַאלג ַא טימ שטנעמ א ,עיצַאר

 -סיורַא ןאמפיוק טָאה ריִלָאק ןתמא ןייז ,דראָאב טניאשזד רעד ןופ רעטלַאװ

 ,1920 ןיא קיירטסדילארענעג םענערָאלרַאפ םעד ןיא ןזיוועג

 רעדיגש-רעגעמ יד ןופ עגַאל יד

 -רעדיילק רעד ןיא ןכַאפ עטסטלע יד וצ ןרעהעג רעדיינש-רענעמ יד
 ,לייטנטסערנ ,ןעווענ ןענייז רעדיינש עשידיא רוד רעטשרע רעד .עירטסודניא
 ןבָאה רעדיינש ערעטלע יד .עיצילַאנ ןוא ןרָאננוא ןופ תוכאלמ-לעב עשימייה

 רעייז ,לַאירעטַאמךןָאינוי רעטונג ,רעלַאיַאל ַא יװ רעטעּפש ןזיװענסױרַא ךיז
 טייהיירט רעוויאאנ רעבלעז רעד טימ ןעוועג זיא ןָאינוי רעד וצ גנואיצַאב
 ,טנעמעלע רעד ןעוועג טינ ייז ןענייז ,סיטייצכיילנ .לוש ןיא ןיינ רעייז יו
 עמאזיורנ יד ןנענ ףמַאק םעד ןיא עװיטַאיציגיא יד ןעמענ ןענעק לָאז סָאװ

 .ךַאפ ןיא ןעננוגנידַאב-טעברַא
 -ענ ןענייז רעדיינש-רענעמ יד ןשיוװצ סנָאינוי ןריזינַאנרָא וצ ןכוזרַאפ

 יד ןופ ,"רָאבייל ווָא סטיינ , יד ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ןרָאװענ טכַאמ

 סנָאילעד ןופ ןוא ןטפַאשקרעװענ יד ןופ --- רעטעּפש ,"סעקינמלוע-םע,
 ענלצנייא ןיא סקיירטס .ןיילא רעדיינש יד ןופ ךעלכַאזטּפױה ןוא ?סנעיילַא ,

 .ןעננוריסַאּפ עטּפָא ןעוועג ןענייז רעּפעש ענלצנייא ןיא ןוא ךַאפ ןופ ןנייווצ
 .ןעננַאנעג ןרָאלרַאפ ,טייהרעמ רעסיורגנ רעייז ןיא ,ןענייז סקיירטס יד

 רָאנ ,ןרָאי ןיא זיולב טינ ,דנַאל ןיא "ןירג, ןעוועג ןענייז רעדיינש יד
 יד ןיא ןעננוננידַאב עשיטילָאּפ יד טימ טפַאשטנאקַאב ןיא ןוא ךַארּפש ןיא

 עקידנעטשלופ יד טייז רעייז ףיוא טָאהעגנ ןבָאה םיטַאבעלַאכ יד .טעטש עסיורנ

 ,ייֵצילַאּפ יד .רעזייה-טכירענ ןוא ייצילַאּפ ריא ,לָאה ינעמעט ןופ עציטש

 טָאה ,רעקיירטס וצ טעטילַאטורב ריא טימ סיוא לָאמ עלַא ךיז טנכייצ סָאװ

 עגנַאל יד טימ סנרָאהנירג , יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז החיצר רעדנוזַאב ַא טימ
 ףליה וצ ןעמוק לָאז סָאװ ,ננונעװַאב-רעטעברַא עשיטנַאטילימ ןייק (*."ררעב

 גנוביירשַאב עקידעבעל ַא טיג ,עיפַארגָאובָאמָא ןייז ןוא ,סנעפעטס ןלָאקנול (*
 דייס-טסיא רעד ףיוא רעדיינש עקידנקיירטס יד ןגעג טעטילַאטורב-ייצילָאּפ רעד ןופ

 יד ןופ "עיגָאלָאכוסּפ, רעד וצ ןעוועטנורגרעד ךיז ןריבורּפ ןייז .ןרָאי ענעי ןיא

 ןעוסיוא םעד ןופ ןרָאװעג טציירעגפיוא ןענייז סָאוו ,טיילייצילָאּפ עשידנעלריא
 םעד טינ טלעטשרַאפ ,ּפעק ןטלָאּפשעג וירפ רעבירעד ןבָאה ןוא ןרָאהנירג םעד ןופ

 טביולגעג טלָאמעד ךָאנ טָאה סנעפעטס .טכַאמ ןיילַא גנוביירשַאב יד סָאװ ,םשור

 ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןוא ןרָאטקַאפ עשיגָאלָאכוסּפ ןופ טײקיטכעמלַא רעד ןוא
 ."ןליוו ןטוג,
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 -רַאש ײלרעלַא טעידָאלּפעג ךיז ןבָאה רַאפרעד .ןעוועג טינ זיא ,רעדיינש יד
 טכבַאמעג ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטסישזַאטנַאש ןוא סענַאטַאל
 רעקיירטס יד ןפיוקרַאפ םעדכָאנ ןוא סקיירטס ןריצירבַאפ ןופ טפעשעג ַא
 רוקָאד וצ עדעררָאפ ,גרעבסָאלש .י) .ןעגנוגנידַאב ּפַאש-טעװס עטלַא יד ףיוא
 1916 :1914 ,דעטײמַאגלַאמַא יד וָש ירָטטסיה ירעטנעמ

 עניילק ןעוועג ןענייז עירטסודניא רעד ןופ ןנייווצ ערעדנוזַאב ןיא
 םעד ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ ייז ןבָאה עזַאביךַאפ רעייז בילוצ .סנָאינוי
 -טוָאק דעטיײמַאגלַאמַא יד ,ןָאינוי עטסקרַאטש יד ,םיטַאבעלַאב יד ןופ ףירננֶא
 .1907 ןיא קיירטס ַא ךָאנ ןרָאװעג טּפַאלקעצ זיא ,(רעיינ-לטנַאמ) רעכַאמ

 1891 ןיט סרעֶקריִטװ טגעמרַאג דעטייווי יד ןפ גנודןירג יד

 רעד ןיא ןָאיװ ןייא ןריזינַאגרָא וצ ךוזרַאפ רערעסערג רעטשרע רעד

 רעד טימ ,1801 לירּפַא ןיא ןרָאװענ טכַאמעג זיא עירטסודניא-רעדיינש

 ,עקיטרָא ןופ ןטַאנעלעד 86 .,סרעקריָאו טנעמרַאג דעטיינוי יד ןופ גנודנירג

 -נעמַאזוצ-ננודנירג םעד ףיוא ןעוועג ןענייז סנָאינוי-ךַאפ עקידנעטשטסבלעז

 ןופ טייהרעמ יד .תוכאלמ-לעב עטינעג-רעמ יד ןטָארטרַאפ ןבָאה ייז .רָאפ

 ןופ גנוריפנָא יד רעבָא ,טמיטשעג שיטסילַאיצַאס ןעוועג ןענייז ןטַאנעלעד יד

 ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה ןָאינוי רעטקינייארַאפ ,רעיינ רעד

 -לָארעװַא יד ןֹופ רעייטשרָאפ ,עּפורנ רעשינַאקירעמַא ,רעוויטַאװרעסנָאק ַא

 ,גנוניישרעד עכעלביולנמוא יד טמַאטש ןופרעד .(רעדיילס-טעברַא) רעכַאמ
 -ענ ןענייז ןטנַארגימיא עטכיוהעגנָא-שיטסילַאיצַאס ןופ ץיּפש ןיא סָאװרַאפ

 .עטמאַאב-ןָאינוי עוויטַאװרעסנָאק ,סרעשזדרַאל יד ןוא סטרעקיר יד ןענַאטש -

 -לַאער , עקיניזמוא ַאזַא טליּפשענ ןבָאה ןטַאגעלעד עשיטסילַאיצַאס יד

 רעד טרינַאּפמיא ייז טָאה ,סנטשרע :ןכַאזרוא ייווצ בילוצ "?קיטילָאּפ

 עכלעוו ,ענערױבעג-שינַאקירעמַא ןָאינוי רעד ןופ ץיּפש ןיא ןבָאה וצ קנַאדעג

 ,סנטייווצ .ענעמוקעגרעבירַא סָאװ-רָאנ יד יו זָאלפליה ױזַא טינ ךיז ןליפ

 יו לבייל-ןָאינוי ַא ןופ עיידיא יד ןטיײרּפשרַאפ ןעמונעג טלָאמעד ךיז טָאה

 רעד .ןָאינוי יד ןענעקרענָא וצ םיטַאבעלַאב יד ןענניווצ וצ ?טימ-ףליה ַא

 ןפיוק וצ טייהניואוועג רעד וצ רעמוסנָאק יד ןעיצרעד ףרַאד ?ביילדןָאינוי

 ,רעדילגטימ-ןָאינוי ןופ טריצודָארּפ ןענייז עכלעוו ,זכַאז

 ,ךַאפ-לָארעװַא םעניילק םעד ןטָארטרַאפ ןבָאה רעשזדרַאל ןוא טרעקיר

 ,ןטנַאקירבַאפ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ .טעברַא עטריציפילַאוװק-ךיװח ַא טלָאמעד

 ןרעו סלָארעװַא יו ױזַא .לבייל-ןָאינוי םעד טריפעגנייא ןָאינוי יד טָאה
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 -ניירַא ןטנַאקירבַאפ עּפורג רעד טניולעג ךיז טָאה ,רעטעברא ןופ רָאנ טצונַאב

 םעד ןעייננָא ,ןענעקרענָא יז ,ןָאיני רעד טימ ךַאמּפָא ןַא ןיא ןטערטוצ

 יד ןבײײטסױרַא ןוא ןזיירּפ יד ןרעכעה ,סלָארעװַא יד ףיוא ?בייל-ןָאינוי

 עלעיצעּפס ַא טריזינַאגרָא טָאה ןָאינוי יד .ךַאפ ןופ ןטנַאקירבַאפ ןָאינוי-טינ

 -ונַאמ לָארעוװא דיימ-ןָאינוי, : ןעמָאנ ןרעטנוא םיטַאבעלַאב ןופ עיצַאזינַאנרָא

 יד .(רעדיילק-טעברַא עטריצודָארּפ-ןָאינוי ןופ ןטנַאקירבַאפ) "סרערושטקעפ

 ןופ גלָאפרעד םעד ףיוא טקוקרַאֿפ ךיז ןבָאה ןטַאנעלעד-רעדיינש עקירעביא
 רעסיורג רעד ןיא ךיוא זַא ,ןדערנייא ךיז טזָאלעג ןוא רעטעברַא-לָארעװַא יד

 .רעדנואוו ןבלעז םעד ןָאטּפיוא לבייל רעד ןעק עירטסודניא-רעדיינש

 דעטיינוי רעד ןופ רַאטערקעס ןוא טנעדיזערּפ ,רעשזדרַאל ןוא טרעקיר

 לבייל םעד ןצנַאלּפרעבירַא טנעקעג טינ ןבָאה ,ןָאינוי סרעקריָאװו טנעמרַאג
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עטלייצעג רָאנ .עירטסודניא-רעדיינש רעד ןיא

 -ָארװיב סטרעקיר .ןטפעשעג ערעייז ןביוה טעוװ ל?לבייל רעד זַא ,ןדערנייא

 ןייז .רעדיינש יד ןשיווצ טסעטָארּפ ןפורענסיורַא ןבָאה ןדָאטעמ עשיטַארק

 ?יפעג:טעטירַאדילַאס א ןדימשוצסיוא טרעטשענ טָאה קוק-ךַאפ רעלָאמש

 ןעוועג זיא סָאװ ךַאז ַא ,עירטסודניא רעד ןיא ןגייווצ ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ

 .רעטעברַא יד רַאפ טייקיטכיוו-סנבעל ןופ

 רעדיגש יד ןופ טלָאװער רעד וט קיירטס רעסיורג רעד

 ,ןרָאװעג רעסערנ זיא רעטעברַא לָאצ יד ,ןסקאוועג ןיא עירטסודניא יד

 יד ןיא ןעגנורעדנע עשינכעט .טרעסעברַאפ טינ ךיז טָאה עגַאל רעייז רעבָא

 .רערעווש רעטעברַא יד ןופ ןעגנוננידַאב יד טכַאמעג ןּבָאה ןדָאטעמ-ריצודָארּפ

 ןָאינוי סרעקריָאו טנעמרַאנ דעטיינוי רעד ןופ טפַאשרעריפ יד זיא ןביוא

 טמָארטשעגניײירַא טָאה ,ןסַאמ יד ןשיווצ ,ןטנוא רעבָא ,עבלעז יד ןבילברַאפ

 טריפעגכרוד טָאה סָאװ רעבלעז רעד ,טנעמעלעדןטנַארגימיא רעגנוי ,רעיינ רעד

 ייב ךיוא .ךַאפ-רָאפ ןוא סערד ,קוָאלק םעד ןיא שינערעקרעביא עסיורג יד

 יד ןופ רעטעּפש רָאי יירד ,גָאט רעסיורג רעד ןעמוקעגנָא זיא רעדיינש יד

 .רע זיא ןעמוקעג רעבָא ,רעירָאפ יד ךָאנ רֶאי ןייא ,רעכַאמקוָאלק
 -ניא-רעדיילק רעצנַאג רעד ןיא ןניז ענעדײשטנַא יד ןופ טקיטומרעד

 ןוא -- ןטפַאשקרעװעג יד ןופ ףליה רעד טימ רעדיינש יד ןבָאה ,עירטסוד
 טעברַאיגנוטיירגוצ ַא טריפענכרוד --- עטמאַאב .וװ .ג .וי יד ןופ ףליה רעד ןָא
 ןעוועג ןענייז רעדיינש ענעמוקעגרעבירַא ,עגנוי יד ,קיײרטס-לַארענעג ַא רַאפ
 .גנוגעווַאב רעד ןופ טפַארק-ביירט יד
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 ,רעבָאטקָא בייהנֶא ןרָאװעג ןפורענסיױרַא זיא קיירטס-לַארענעג רעד

 עירטסודניא עסיורג עצנַאנ יד ןוא געט עכעלטע ןעמונעג טָאה סע ,58

 יד ןפרָאװעג ןבָאה רעדיינש טנזיוט 60 םורַא .ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא

 ,.8 .א ןשטייד ,רעניווטיל ,רענעילַאטיא ,ןדיא : ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא .טעברַא
 ,ערעטלע יד .טייקיטעט-קיירטס רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןבָאה

 .לודגה קײרטס רעד :ןבענענ ןעמָאנ ַא סע ןבָאה רעדיינש עזעיגילער

 ןופ טכורפ יד ןעוו ,טייקיטעט-ןסַאמ רענעטנַאילירב ןופ ןכָאװ ןעצ ךָאנ

 ןיא -- עטכישעג עבלעז יד טלָאהרעדיװ ךיז טָאה ,טנעָאנ ןענַאטשעג זיא גיז

 -צולּפ .רעכַאמסערד ןוא רעכַאמקוָאלק יד ייב יװ --- עמרָאפ רערעלַאטורב ַא

 סָאװ ,רעשזדרַאל רַאטערקעפ ןוא טרעקיר טנעדיזערּפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה גנול

 -רעד ןוא ,קיירטס ןיא רעדיינש יד ןפלעה וצ ןעמונרעטנוא טינרָאג ןבָאה

 יד טימ דַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא ובָאה ײז !קײרטס סיױא :טרעלק

 ! ןטנַאקירבַאּפ

 ןיא ןסעזעג ןענייז "רעריפ עלַאנָאיצַאנ, ייווצ יד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו

 "עג ןיא ןוא םיטַאבעלַאב טימ טלדנַאהרַאפ שינמייהעג ןיא ,קרָאי וינ

 ןדנוטש 48 :טרעדָאפעג ןבָאה רעדיינש יד .ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג שינמייה

 ןוא טרעקיר .ךָאװ ַא רַאלָאד ןעצ זיב ףניפ ןופ גנורעכעה-ןיול א ןוא ךָאװ ַא

 -94) ךָאװ-טעברַא רעגנַאל רעטלַא רעד רַאפ טפיוקרַאפ ייז ןבָאה רעשזדרַאל
 .גנורעכעהד-ןיול ַא רַאלָאד ןייא רָאנ ןוא (ןדנוטש 6

 -םיוא סעיינ יד טָאה ױזַא ,םי ןופ קעד ןפיוא שינרעטיצ-דרע ןַא יו

 רעקיירטס ךיז ןבָאה ןַאטנַאּפס .רעדיינש רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןביוהעג

 "סטרעוורָאּפ , םוצ טזָאלעג ךיז ןוא סעיסעצָארּפ ןיא טרימרָאפ סלָאה יד ןיא
 .רעשזדרַאל-טרעקיר טציטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטפַאשקרעוװעג עשידיא יד וצ ןוא

 -ַאיצַאס רעד ןיא ןביוש יד טּפַאלקענסיױא טָאה עסַאמ עטנרָאצענפיוא יד

 יד ןופ ןרָאצ רעד טלָאװ ,ןוורעזער-ייצילַאּפ יד טינ ןעוו .גנוטייצ "רעשיטסיל

 ,רעטצנעפ יד ןופ רעטייוו ןעגנַאגרעד רעדיינש

 טפַאשרעריפ-קירטס רעבי טמענ ןָאדנָאל רעײמ

 עשיטסילַאיצַאס יד ןקָארשעגנָא טָאה ךורבסיוא-ןסַאמ רענַאטנָאּפס רעד

 ןָאדנָאל רעיימ טקורעגסױרַא ייז ןבָאה ,"סטרעוורָאפ , םעד ןוא טפַאשרעריפ

 .רעדיינש יד ןופ יורטוצ םעד ןעניוועגקירוצ ןוא טָאררַאפ רעייז ןטעלגרַאפ וצ

 ןקיגנעהּפָאמוא ןוא ןכעלטנרָא ןַא ןופ עיצַאטוּפער ַא טָאהעג טָאה ןָאדנָאל

 ןבָאה ןישַאמ-"סטרעוורָאפ , רעד טימ ןעגנואיצַאב עטכעלש ענייז ,שטנעמ
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 ןָאדנָאל ןיא ,קיטייצכיילג .רעטעברַא יד ןשיווצ שזיטסערּפ ןפַאשעג םיא
 -ַאיצַאס-שידיא עקירעביא יד יוװ נייט ןבלעז ןופ ןטָאנקעג שיטילָאּפ ןעוועג
 וצ רעטנורַא ןביוא ןופ טקוקעג ךיוא טָאה ןָאדנָאל .ּפעק-ןּפרַאק עשיטסיל

 ,תוחכ עשירעפעש עריא ןיא יורטוצ ןטסעדנימ םעד טאהעג טינ ןוא עסַאמ רעד

 -רעביא ןעגנולעג ןענָאדנָאל זיא ,לייפ ןוא קנער ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןָא

 ןעוועג ןיא ךַאמּפָא ןייז .עיצַאוטיס-קיירטס רעד רעביא לָארטנָאק ןעמענוצ
 -רעד ךיז טנעקעג ןבָאה רעדיינש יד סָאװ ,ַאזַא טינ טייוו רעבָא ,רערעסעב ַא

 ןָאדנַאל רציימ

 ןעוועג זיא גנורעכעה-ןיול יד .85 ןבילבעג ןענייז ןדנוטש-טעברַא יד .ןגָאלש
 טסקידנעעג קיירטס רעד זיא ,1915 ,רעבמעצעד ןטס0 םעד .ערעסערג ַא
 .ןרָאװעג

 טיובעגפיוא זיא רעּפעש יד ןיא זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רענייר רעד
 1917 ןיא ,ןרָאװעג טּפַאשענּפָא זיא דנאטשוצ-רקפה רעד .ןָאינוי ַא ןרָאװעג
 -טעברַא 48 יד טפמעקעגסיוא קײרטס:לַארענעג א ךרוד רעדיינש יד ןבָאה
 .ךָאו ַא ןדנוטש
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 טרובעג רעד ;ןטַאגעלעד:רעדיגש יד סיוא טסילש טרעֶקיר

 דעטיײמַאגלַאמַא רעד ןפ

 ךיז ןוא קרָאי וינ ןופ ןגָארטענּפָא ךיז טרעקיר טָאה קיירטס ןכָאנ

 רעדיינש יד ןשיוװצ ןכערבסיוא טזומענ טָאה סָאװ ,ףמַאק םוצ טיירגעגוצ

 טָאה ןעגנוטיירברַאפ ענייז ןיא ץַאלּפ םעניילק ןייק טינ .ןישַאמ ןייז ןוא

 רע רעכלעוו טימ ,טפַאשרעריפ .ל ווֶא .פ .א רעד ןופ עציטש יד ןעמונרַאפ

 שטנעמ ַא סעסרעּפמָאנ ןעוועג זיא שרעקיר .טנרָאװַאב סנטייצַאב ךיז טָאה

 רעכיוה רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טריציפינָאזרעּפ קידנעטשלופ טָאה ןוא

  ןיא טרישרַאמ דָאירעּפ המחלמ-ברע םעד ןיא טָאה סָאװ ,עיטַארסָארויב-ןָאינוי

 .סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טימ עינַאמרַאה רעלופ
 טנעמרַאנ רעטיינוי רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד טכַארבעג טָאה טרעקיר

 טָאה סָאװ ,יסענעט ןיא טָאטש עניילק א ,ליוושענ ןיא ןָאינוי סרעקריָאװ

 יד טצעהענפיוא טָאה רע ,ּפַאש-רעדיינש ןייא ןייק טנָאמרַאפ טינ טלָאמער

 ןטסילַאיצַאס ןוא ןלַאקידַאר ענעריובעג-דמערפ יד ןנעג ןטַאגעלעד-לָארעוװַא
 .ןָאיגוי רעד ןופ רָאּפנעמַאזוצ םעד רַאּפ ןטַאנעלעדילָארעװַא יד טרעלקרעד ןוא

 מינג טרעקיר טָאה דנַאל ןרעביט ןולַטקָאל'רעדײגש יד ןופ ןטַאנעלעד 180 יד

 ,רָאפנעמַאזוצ םעד רעביא סָאב רעד ןרָאװעג רע זיא םורַא ױזַא .טזָאלעגוצ

 .1914 ,רעבָאטקָא ןט13 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד

 .ןטרעקיר ַאב ןעוועג זיא --- .? ווֶא .פ .א רעד ןופ --- רעטרַאשט רעד

 ןייק .ענייז ךיוא ,ליושענ ןיא ייצילָאּפ יד ,לבייל-ןָאינוי רעד עבלעז סָאד

 ןייק ןבילברַאפ טינ ןטאנעלעד יד רַאפ זיא .ָאטינ ןטרָאד ןענייז רעדיינש

 .רעטייוו ןָאט וצ סָאװ ןטארַאב ךיז ןוא לָאז ַא ןעגניד יו ,?טימ רעדנַא

 רעד ןרָאװעג טניילעג זיא ,גנוטַארַאב רעד ףיוא ,רעבָאטקָא ןט14 םעד

 סרעקריָאװ גנידָאלק דעטײמאנלַאמַא יד : ןָאינוי רעיינ רעד ןופ טנעמַאדנופ

 -נעמַאזוצ-גנודנירנ םעד ףיוא ןעמוקעג זיא אפונ ןעמָאנ רעד .ַאקירעמַא ווָא

 ינדיס .ליוושענ ןזָאלרַאפ ןבָאה ןטַאנעלעד יד יו םעדכָאנ ,קרָאי וינ ןיא רָאפ

 ןרָאװעג ןבילקעגנסיוא זיא ,ָאנַאקיש ןיא ןָאינוי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ,ןַאמליה

 ןיא רעדיינש עקידנריטלָאװער יד ןופ רעריפ ַא ,גרעבסָאלש .י .טנעדיזערּפ

 רעטמע ערעייז ןָא ןטלַאה עדייב .רעריסַאק-רָאטערקעס ןרָאװעג זיא ,קרָאי וינ

 .טייצ עצנַאג יד

 ןיא לניופ-םערוטש רעד יו ןרָאװעג ןריובעג זיא דעטײמַאנלַאמַא יד

 ןעוועג ןענייז רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיא רעד

 טָאה לייט ַא ןוא ,ןָאינוי עננוי יד טציטשעג טָאה לייט ַא .טלייטעצ ףראש
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 ייז .ןטסילַאיצַאס ערעגניא יד טניזעג ןבָאה "סטרעוװורָאפ , ןיא ,טפמעקַאב יז

 ןפרַאװרעטנוא טינ ךיז רעדיינש יד ןופ טײקנסָאלשטנַא יד ןפלָאהעג טָאה

 "עג טָאה "סטרעוורָאפ, רעד .רעשזדרַאל ןוא טרעקיר ןופ רוטַאטקיד רעד

 -נָאמעד-טסעטָארּפ יד ןעניז ןיא טוג קידנבָאה ,דעטיײמַאגלַאמַא יד טציטש

 -רענעטלַאהַאב שטָאכ ,ןענַאטשעג ןענייז רעריפ-ןטּפַאשקרעװעג יד .עיצַארטס

 .עטמאאב-.,וז .ג .וי יד טימ ,טייה

 -לַאמַא יד ןיא ,טלָאװער-רעטעברַא ןקידנזיורב ַא ןופ טקודָארּפ ַא יו

 רעדיינש יד .ןָאינוי עטסוויסערגָארּפ עמַאס יד ןעוועג בייהנא ןיא דעטיײמַאג

 טגיילעג ןבָאה גנונעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןלייט עשיטנַאטילימ עלַא ןוא

 יד סָאװ ,טקַאֿפ עמַאס רעד .דעטײמַאנלַאמַא רעד ףיוא ןעגנונעפָאה עכיוה

 -ַאב .ל ווֶא .פ .א ןצנַאג םעד ןופ ןרָאװעג טפמעקַאב רעטיב ױזַא זיא ןָאינוי

 ןבירטעג ריא טָאה ,(גנוטלַאּפשּפָא) "ןָאשעסיס , ןופ דניק ַא יו םוטנעטמַא
 רעד ןיא ןלייט עלַאקידַאר ןוא ענעטירשעגרַאפ עמַאס יד ףיוא ןרַאּפשוצנָא ךיז

 עלַאנַאיצַאנ עריא ןופ ןזַארפ עלאקידַאר יד בילוצ .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 ןבירטעג ריא טָאה ,(גנוטלַאּפשּפָא) "ןָאשעסיס, ןופ דניק ַא יװ םוטנטמַא

 .ןטרעקיר ןופ רעסעב ךס ןייק טינ

 ייווצ ףיוא ןציז וצ רעלטסניק ַא ןייז וצ ןזיוװענסױרַא ךיז טָאה ןַאמליה

 טליּפשעג דנַאנַאכָאנ ראי ןביז רע טָאה טייקטקישעג רענעטלעז ַא טימ .ןלוטש

 ןייק טעװעלַאשזעג טינ רע טָאה גנוצ רעד טימ .קיטילָאּפ עקידמינּפײיװצ ַא

 עשירעבעגכָאנ עבלעז יד ןבירטעג רע טָאה טנעה יד טימ ןוא דייר עלַאקידַאר

 .סנַאמפיוק ןוא סנַאמניז ,סרעגניזעלש יד יו ,עיניל

 קנער םעד ןופ ןפמַאק עשידלעה ןיא ןענַאטשענפיױא ,דעטײמַאגלַאמַא יר

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ שיטַאמעטסיס רעבָא זייווכעלסיב ןיא ,לייפ ןוא

 טינ ךַאז ןייק טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטמאַאב עטּפָאכ ַא רַאפ עטערָאק ַא

 רעד ןיא ןישַאמ-ןָאינוי רעקידנשרעה רערעדנַא רעדעי ןופ טנכייצעגסיוא

 ,רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא

 יד ןבעגכָאנ ןיא רעטייו קעװַא ןַאמליה זיא ןטכיזניה עסיוועג ןיא

 רע ןיא טסיזמוא .טינ .רעריפ .9 ווָא .פ .א עטסרעמ יד יוװ םיטַאבעלַאב

 -ַאטיּפַאק עכיוה ןיא שטנעמ רעטניילעגנָא ןַא ,ַאטַארג ַאנַאסרעּפ א ןרָאװעג

 ןיא דראָאב סנָאשייליר רָאביײל לַאנָאשענ סטלעווזור ןיא .ןזיירק עשיטסיל

 -ךעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןופ ?רעטערטרַאפ ,, רעקיצנייא רעד ןַאמליה
 .סיוא שיטַאמעטסיס רעדיינש יד ןופ ןסניוועג יד ןענייז רַאפרעד .טפַאש

 רעד ןיא דעטיײמַאנלַאמַא יד טריפעגניירַא ןַאמליה טָאה 1984 ןיא .ןענורעג

 ,ןטרעקיר טימ ןעמוקעגכרוד זיא רע יו םעדכָאנ ,,? ווָא .פ .א



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ףניפ

 ןכַאפ-לרָאנ יד ןיא לנילפ רעקניל רעד
 -המחלמ-ךָאנ רָצֹד ןופ ןפָארטצג רצווש ףירטסודניא-רפריילק יד

 -ןָאינוי יד---רצּפצש טָאטש-רעסיוא ןוא יירצבַאשוד---.עיסטרּפצד
 ---לגילפ ןקניל ןופ ןעגנוזָאל יד---.פיטַאבצלַאב יד ךָאנ ןביג רטריפ
 -רעריפ עקניל ןָא ןצמענ רעטצברַא רעדיילק-ןעיורפ ןופ טייחרפמ
 ןָאינוי .וװ .ג .ל .א רֶעֹד ןיא גנוסילשסיוא-ןסָאמ עטשרפ יד---.טפַאש
 ןיא קײרטס-רעבַאמקוָאלק רעד --- .סימָארּפמָאק רעד --- .1925 ןיא
 טניָאשזד רעד רעטנוא ןפמַאק ףכצלרצה יד---שוזַאטָאבַאס סנַאמגיז
 ---."טנעמלטצס} סנירג ןוא קיירטס-רצירָאפ רצד---.עטימָאק ןָאשקפ
 יד--.חריסמ יד ןוא ןָאינוי רֶציִרָאפ רעד ןופ ננוכוורעטנוא יד
 -סינומָאק ,ןָאינוי ץיינ ַא ןליוו רעטעברַא---.גנורעװשרַאפ-ַאלָאענימ
 ןרעװ וצ ןעמונעגנײרַא ןפמעק רַאּפ גנונעװַאב שקניל ןוא שיט
 -סודניא רעד ןופ גנודנירג יד---סנָאינוי .ל וװָא .פ .א יד ןיא

 ןופ ןררָאמ יד ןוא ןלַאּפנָא יד---.עלָאר ריא ןוא ןָאינוי רעלצירט

 ---.סעקַאטַא טלַא קירוצ ןנָאלש רעירָאּפ---.רירפטָאג ןוא רטגנַאל

 ---.ןישַאמ-יקסניבוד רעטכצר רעד ןופ לייט ַא ןטסינָאטסוװָאל יד
 .טייקינייא ןָאינוי-דיירט רַאּפ סרוק רציינ רעד

 רעווש ךיז טָאה ,המחלמ רעד ךָאנ ןטָארטעגנירַא זיא סָאװ ,עיסערּפעד יד

 -טעברַא עטיירּפשרַאפ יד .עירטסודניא-רעדיילק רעצנַאגנ רעד ףיוא ןפורעגּפָא

 ןענָאילימ ליפ ייב 1922:1921 ןיא ןיול רענעטינשעג רעד ןוא טייקיזָאֿל

 -רַאפ ץְלַא ךָאנ זיא סָאװ ,עירטסודניא ןַא ןפערט טזומעג טָאה ,רעטעברַא

 ךיילנ טלעפרַאפ טינ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .ךאז סוסקול-בלַאה ַא רַאפ טנכער

 .ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןרעגרערַאפ וצ ענַאל עטקירדענ יד ןצונוצסיוא

 ,1920 ןיא ךָאנ ןעמוקעגניירַא סיזירק רעד זיא רעדיינש-רענעמ יד ייב

 יד .רעדײלקיײײמרַא רַאפ ןטקַארטנָאק יד טלעטשעגּפָא טָאה גנוריגער יד ןעוו

 יד .רעטעּפש רָאי ַא טכיירגרעד סיזירק רעד טָאה רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ

 -רַאפ יד ףיוא קײרטס-לַארענעג ַא טימ טרעפטנעעג 1990 ןיא ןבָאה רעירָאפ

 טריפעג ,קײרטס-לַארענעג רעד .ןיול םעד ןדיינש וצ םיטַאבעלַאב יד ןופ ןכוז

 טָאטשנָא רעגעלש עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ףליה רעד טימ ,ןַאמפיוק סירָאמ ןופ

 "-נַא ערעטיב יד .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ,רעטעברַא יד ןופ תוחכ יד טימ

 גנוריזינַאגרַא יד סיוטש ַא ןבעגעג טָאה טפאשרעריפ סנַאמפיוק טימ גנושיוט

 10 .ךַאפ-רָאפ ןיא ?נילפ ןקניל םעד ןופ
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 סיטַאבעלַאב ךָאנ ןביג רעריפ-ןָאיבוי

 לַאנָאשענרעטניא רעד ןֹופ רעריפ יד ןבָאה ,סערוװענַאמ ייר א ךָאנ

 -רעד יו געווסיוא רעדנַא ןייק טאהעג טינ ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאג סידייל
 1916 ןופ עטכישענ יד ,1921 ןיא ,ךַאפ-קוָאלק ןיא קיירטס-לארענעג ַא ןרעלק
 סטיווקליה טימ טנילקענ ךיז ןבָאה סרעגניזעלש יד .טלָאהרעדיװ ךיז טָאה
 יד ןופ ןפיוו םעד ןָא םיטַאבעלַאב יד רַאפ טירטקירוצ ַא ןריפוצכרוד ,ףליה

 רעמייהעג ַא ןעוועג ןיא קיירטס-לַארעגעג םעד ןופ ףוס רעד .רעכַאמקוָאלק
 סָאװ ךַאמּפָא םענעּפָא םוצ בָאנוצ ַא יו (טנעמירנַא ירעטנעמעלּפָאס) ךַאמּפָא
 יד ןבעגענכָאנ טָאה ךַאמּפָא רעמייהענ רעד .ןעמונעגנָא ןבָאה רעטעברַא יד

 -ודָארּפ) "ןָאשקָאדָארּפ ווא דרַאדנַאטס , םעד ,טקנוּפ ןקיטכיװ ַא םיטַאבעלַאב
 ןופ םעטסיס רעד ּפַאלק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .(דרַאדנַאטס-ריצ
 .רעכַאמקוָאלק יד ייב טשרעהעג טָאה סָאװ ,טעברַא-ךָאװ

 ,"טנעמאלרַאּפ ןלעירטסודניא, ןַא רַאפ רענעלּפ ענייז ןופ לַאפכרוד ןכָאנ

 -ריצודָארּפ םומינימ ַא םיטַאבעלַאב יד ןבענעגכָאנ 1922 ןיא ןַאמליה טָאה

 .רעדיינש יד ראפ טינש-ןיול ַא טניימענ טָאה סָאװ ,דרַאדנַאטס

 ךַאמּפָא םעד טשטייטענ עטמאַאב-ןָאינוי יד ןבָאה רעכַאמסערד יד ייב
 יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ןקיטשרעד וצ .טלָאװעג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד יו
 ,ןָאינוי עסיורג יד ?טריזינַאנרָאער, 1920 ןיא ךָאנ ייז ןבָאה ,רעטעברַא

 ,99 לַאקָאל :סנָאינוי ערעדנוזַאב יירד ןיא ןטלָאּפשעצ יז ןוא ,28 לַאקָאל
 יד .רעסערּפ יד ,00 לַאקָאל ןוא ,רעטעברַא עשינעילַאטיא יד ,87 לַאקָאל
 יד ןענעקרענַא טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,29 לַאקָאל ןופ ךדראָאב וויטוקעזקע

 ,ןָאינוי רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשענסיױא זיא ,עיצַאזינַאגרָאער עכעלצעזעגמוא

 טעטש עגיײלס יד א ףטלעג רעד ןא ײרעבַאשזד

 עירטסודניא-רעדיילק יד טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא סיזירק רעד רעדייא ךָאנ

 ךיז טָאה ןכַאפ רעדיילק-ןעיורפ יד ייב .ןעגנורעדנע עקיטכיוו טכַאמעגכרוד
 -רענעמ יד ייב ,(ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא ןענייז סעקזולב יד) עדָאמ יד ןטיבעג

 ןדיינש וצ ןענישַאמ ןעמוקענוצ ןענייז רעכַאמקוָאלק יד ייב ןֹוא רעדיינש

 ךיז טָאה עירטסודניא רעד ןופ עיצַאזינַאגרַא עכעלרעניא יד .ןסערּפ וצ ןוא

 -ַאטיּפַאק-רחוס רעד ןזיוװַאב ךיז טָאה רעדיילק-ןעיורפ יד ייב .,ןטיבענ ךיוא
 ןוא סרָאטקַארטנָאק וצ טעברַא יד סױרַא טיג סָאװ --- רעבַאשזד -- טסיל

 -נָאק ענייז ןופ רעטעברַא יד וצ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ןופ יירפ ןיילַא זיא
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 .רעטעברַא יד רַאפ קילנמוא רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא יירעבַאשזד .,סרָאטסַארט

 ןייא טלעטשעגנָא ןבָאה סרעבַאשזד יד .,ןרָאװעג טלציּפעצ ןענייז רעּפעש יד

 רעקידנדיינשדזלַאה רעד ןופ תונברק יד .,ןטייווצ םעד ןגעגנ רָאטקַארטנָאק

 .רעטעברַא יד ןעוועג ןענייז ,סרָאטקַארטנָאק יד ןשיווצ ץנערוקנָאק

 ךיז ןבָאה רעטעברַא-לדָאנ יד סָאװ ,ןעגנוננידַאב-טעברַא ערעכעה יד

 יד ןריפוצרעבירַא ןליו א םיטַאבעלַאב יד ייב טקעװעג ןבָאה ,ןגָאלשרעד

 .טפַארק-טעברַא ערעקיליב ןגירק ןענעק ייז ואוו ,טעטש עניילק ןיא רעּפעש
 -.טעברַא ןופ סעצָארּפ רעקידרעטייו רעד ןוא ןענישַאמ ןופ גנוריפנייא יד

 ,טָאטש רעניילק ַא ןיא ּפַאש א ןענעפע וצ טכַאמעג ךעלנעמ ןבָאה גנולייטעצ
 -- עקירעביא יד ןוא רעטנעצ ןופ תוכאלמ-לעב עטלושענ עכעלטע טימ

 טָאה טנַאקירבַאפ רעד ואוו ןטרָאד .םורַא סמרַאפ ןוא טעטש יד ןופ ןעיורפ

 90 ןוא 28 טעטש עסיורג ערעדנַא ןוא ָאנַאקיש ,קרָאי וינ ןיא ןלָאצ טזומעג

 רַאלָאד טכַא ןוא ןביז רָאנ טלָאצעג טעטש עניילק ןיא רע טָאה ,ךָאװ ַא רַאלָאד

 ,רעקיצניוו ךָאנ טפָא ןוא

 טלַאפ ,טעטש עסיורג יד ןופ ףַאלעג םעד ןיא ןוא יירעבַאשזד רעד ןיא

 רעריפ יד ןעוו .רעריפ יד ףיוא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ לייט עטסערג יד

 ןרעטנַאלּפרַאפ ייז ןעוו ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק ןופ עיניל רעד ףיוא טינ ןעייג
 ןגָאמרַאפ ייז ןעוו ,ךעלכַאזטּפיוה ןוא ןָאשיײרטיברַא ןופ ץענ רעד ןיא טינ ךיז

 געוו םעד ןרַאּפשרַאפ סנטייצַאב טנעקענ ייז ןטלָאװ ,טייקיטכיזטייוו ןוא טומ

 יד ןיא ןפיולטנַא םעד רַאפ ןוא סרעבַאשזד יד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד רַאפ

 -רַאֿפ .ןעמונעגנָא טינ רעריפ-ןָאינוי יד ןבָאה ןעלטימ ןייק .טעטש עניילק

 ,תושפנ עטּפורָאק ןעוװעג ןענייז עטמאַאב טכיש ןלעטימ םעד ןשיוװצ ,טרעק

 רימ ,לָארטנָאק ןָאינוי ןדיימוצסיוא םיטַאבעלַאב יד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ

 ץיּפש ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,עטמאַאב ןופ ןעמענ ןפורנָא טנעקעג ןטלָאװ

 ןעמַאצ וצ ןעוועג זיא עבַאנפיוא סנעמעוו ,(ןעגנולײטּפָא) סטנעמטרַאּפעד ןופ
 יד ןבָאה ,טייקכעלקריוו רעד ןיא .רעּפעש עקידנסיורד ןוא גניטקַארטנָאק

 .סעימעריּפע ייווצ יד רַאפ ?טימ-ץוש ַא יו טנידעג עטמאַאב

 לגילפ ןקגיל ןופ בײהגָא רעד

 ןיא גנונעװַאב-קיירטס רעד ןיא טקנוּפ רעטסכעה רעד ןעוועג זיא 9

 -טלעווזור רעד ןופ ןטייצ יד זיב סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ עטכישעג רעד

 עטרעגרערַאפ יד ןעמענוצנָא טנַאזטנַא ךיז ןבָאה רעטעברַא יד .גנוריגער

 -לדָאנ יד טרירעגנא טָאה גנונעוַאב-קיירטס רעד ןופ םעטָא רעד .ןעגנוגנידַאב
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 יד ןופ קיִטיִלאַּפ רעשירעבעגכָאנ רעד טימ טייקנדירפוצמוא .רעטעברַא ךַאפ

 ןסערפעננייא ךיז טָאה סָאװ עיצּפורָאק יד .ןניטשענ זיא עטמאַאב עכיוה

 סָאװ סרעטסגנעג ןופ עיצוטיטסניא יד ,םוטנטמאַאב טכיש ןלעטימ םעד ןיא

 ןשיװצ גנוגערפיוא ןפורענסיורַא טָאה ,טפַאשרעדילנטימ יד טקירדעג טָאה

 ןופ ןעגנוטערטסיורַא .טלמַאזעגנָא ךיז טָאה לָאירעטַאמ-ןערב .רעטעברַא יד

 ןרָאװעג ןענייז ,1917 ןוא 1916 ,1914 ,1913 ןיא יו ,לייפ ןוא קנער םעד

 ןענתטערטסױרַא יד ןטלָאװ ,ןרָאי עקירָאפ יד ןיא יו .ךעלדיימראפמוא

 .לגילפ רעקניל רעד טינ ןעוו ,ןרָאװעג טקירדרעטנוא לענש

 ןעגנוכיירגרעד ןוא ןפמַאק ,עלָאר ןייז ,לנילפ ןקניל םעד ןופ עטכישעג יד

 טינ ןעק ךוב רעד סָאװ ,גנוצַאשּפָא עכעלטנירג ןוא עיונעג ַא ןענידרַאפ
 דנַאטשרעדיורעטעברַא ןקיטכעמ ַא ןופ טייצ ַא ןיא ןריובעג .ןעמענניירַא

 סָאװ ,רעטנעצ רעד ןרָאװעג ?גילפ רעקניל רעד זיא ,סעירטסודניא ייד ַא ןיא

 ,ןכַאפ-?דָאנ יד ןיא תוחכ עשיטנַאטילימ ,עוויטקַא עלַא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה

 ,עיצַאזיגַאגרָא ןוא ןעגנוזָאל ,םָארגָארּפ ַא ןבענעג ייז

 ןריזינַאגרָא וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז רעירָאפ יד ןוא רעכַאמסערד יד

 רעכַאמסערד עקניל יד ,רעדילנטימ לייפ ןוא קנער עוויטקַא ןופ סעּפורג עקניל

 עיטַארקַארוװיב-ןָאינוי רעד ןופ ןעגנונלָאפרַאֿפ יד טכוזרַאפ עטשרע יד ןבָאה

 טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא ןַאמניז ןעוו ,רעטעּפש .1920 ןיא ,רעגניזעלש רעטנוא

 ןגעג ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ טסנוק יד זיא ,1923 ןיא ,.י .וו .ג .ל .א רעד ןופ

 -רעד ,סולפנייא רעייז רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד ןגעג ןוא עקניל יד
 -עג טינרָאג ךיז טָאה ןישַאמ-ןַאמניז יד .דַארג ןטסכעה םוצ ןרָאװעג טריפ

 "סםעיצַאזינַאגרָאער , עניימעגלַא ןוא ןעגנוסילשסיוא-ןסָאמ עריא סָאװ ,טרעמיס
 יד ןופ סעיציזָאּפ יד רעטנוא ןבָארג סדראָאב טניַאשזד ןֹוא סנָאינוי ןופ
 .רעּפעש יד ןיא רעטעברַא

 גנורימַאגלַאמַא ןופ גנוזָאל רעד

 :גנוזָאפ םעד טימ ןעמוקעגסיורַא ?גילפ רעקניל רעד זיא 1929 ןיא
 יד .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא סגָאיװי עלַא (ןסינייאראפ) רימַאגלַאמַא
 ןוא סרעירָאפ יד ,דעטײמַאנלַאמַא יד ,לַאנָאשענרעטניא יד -- סגָאינוי ריפ
 400,000 םורַא טלייצעג ןבָאה --- רעטעברַא (טיה-ןעיורפ) ירענילימ-ןּפַאק יד
 ןופ םיטַאבעלַאב יד .טרעטילּפשעצ טינ ןעוו ,חכ רעקידלַאװג ַא ,רעטעברַא
 יימרַא עטקינייאראפ ַא ךיז ןגעג ןבָאה ייז זַא ,טסואוועג ןטלָאװ ךַאפ ןייא
 רַאפ ןעוועג גנורימַאגלַאמַא יד זיא קידנעווטיונ סרעדנוזַאב .ןכַאפ עלַא ןופ
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 רעּפעש רעטנזיוט ואוו ,טעטש עניילק יד ןיא טעברַא-עיצַאזינַאגרָא רעד
 -לדָאנ עיינ יד ןריזינַאנרָא וצ עינַאּפמַאק עטקינייארַאפ ַא ,ןפָאלטנַא ןענייז

 ,טייהרעטלייטעצ .,ןכַאפ עלַא רַאפ רַאבטכורפ ןעוועג טלָאװ רעטעברַא ךַאפ
 יד ,ךיז טייטשרַאפ .ייז וצ ןעמוקוצוצ ןעננולעג טינ ךַאפ ןייא ןייק זיא

 לַאפכרוד ןראפ ןגָאז וצ טאהעג ךיוא ןבָאה עטמאַָאב-ןָאינוי יד ןופ ןדָאטעמ
 .עינַאּפמַאק-עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 יד .גנורימַאגלַאמַא טרעדָאפעג ןבָאה רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד

 -ַאב יד ןטלַאהוצפיוא טגנַאלרַאפ ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד ןופ ןסערעטניא
 ןיא דמַאז רעטעברַא יד ןטיש ןיא טסילַאיצעּפס ַא ,ןַאמליה .סנָאינוי ערעדנוז

 (טאר) ליסנואק א ןריפוצנייא עיצולָאזער ַא טריפענכרוד טָאה ,ןגיוא יד
 .בַאטשכוב רעטיוט ַא ןבילברַאפ זיא עיצולָאזער יד .,סנָאינוי-ךַאפ עֶלַא ןופ

 טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא ןכַאפ-לדָאנ יד

 "ָאקע ןופ דָאירעּפ םעד ןיא ןטָארטעגניירַא דנַאל סָאד זיא 1924 ןיא

 ןיא רעכירַא זיא עירטסודניא-רעדיילק יד רעבָא ,טעטירעּפסָארּפ רעשימָאנ
 ,ליטסקעט ןוא ןליוק יוװ ,סעירטסודניא "עקנַארק , ןופ רעגַאל

 -ָארּפ ןופ "םוב , ןקידגנולצולּפ ןוא ןקילעפוצ א ןופ םַאנסיוא רעד טימ

 יד זיא ,ךַאפ ןסיוועג ַא וצ ןָאטעג ?כיימש ַא טָאה עדָאמ יד ןעוו ,עיצקוד

 ,ץנערוקנָאק רעקידנדײנשדזלַאה ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעטנוא עירטסודניא
 ןבָאה רעריפ-ןָאינוי יד .גנוטיײרּפשסיוא רעשיטָאַאכ ןופ ןוא יײרעבַאשזד ןופ
 יד סָאװ ןעגנוננידַאב יד ןטלַאהוצפיוא ןעלטימ ןעמענוצנָא ןזיװַאב טינ
 -רעטנוא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד סעיסעצנָאק ייר ַא .ןענואוועג ןבָאה רעטעברַא
 .רעטעברַא יד ןופ ןטסנידרַאפ יד טקַאהעג

 -כרוד טָאה עיסימָאק סטימס דערפלַא רָאנרעװַאנ סָאװ ,גנוכוזרעטנוא יד

 -ַארקָאטסירַא , יד זַא טכַארבעגסױרַא טָאה ,1995 ןיא ,ךַאפ-קוָאלק ןיא טריפעג

 ַא ןיא ךָאו ַא 928 רעטנוא ךעלטינשכרוד ןענידרַאֿפ תוכאלמדלעב "עשיט

 ךָאנ ןעוועג ןענייז רעדיינש-רענעמ יד ןופ ןטסנידרַאפ יד .רָאי ןקידכעלייק

 -רַאפ עיצַארטסינימדַא ןַאמּפיוק סירָאמ יד טָאה ,סרעירָאפ יד ייב .רעקירעדינ

 יד ןיא .ןדנַאפ-ןָאינוי יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנוגנידַאב-ןָאינוי יד טעװעלכַאט

 -ענ עטמאַאב יד ןופ ּפעק יד רעביא ןעיורפ-רעטעברַא יד ןבָאה רעּפעש-סערד

 ייר ַא ןיא .ךַאמּפָא םעד ןופ גנוטיהּפֶא רעד רַאפ רעּפעש יד ןיא טפמעק

 יד זיא ,.ַא .א רעקירטש ,ךַאפ (שעוו) סדונטייוו םעד ןיא יו ,ןכַאפ ערענעלק

 ךיז טָאה ךַאפ-ןּפַאק ןוא :טיה םעד ןיא ךיוא .רענרע ליפ ןעוועג ענַאל
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 ןַא) .סעיציזָאּפ ענענואווענ יד ןופ טערטקירוצ רעמַאזננַאפ א ןביוהעננָא

 (.ךַאפ םעד ןופ ןגייווצ עטרינעליווירּפ רַאּפ ַא ןעוועג ןענייז םַאנסיוא

 ןסידנטיידַאב ַא טנכיײצַאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאי-טעטירעּפסָארּפ "עטעפ , יד

 ןופ טסולרַאפ ַא --- .? ווֶא .פ .א רעד ןופ טפַאשרעדילנטימ רעד ןיא לַאפּפָא

 ןיא ןענייז ,ללבב סעיציזָאּפ ןופ טסולרַאפ ַא ןוא --- רעדילנטימ ןָאילימ ַא

 ןופ ןעגנוטערטסיורא עסייה ,עזעידנַארנ ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןכַאפ-לדָאנ יד

 ,לייפ ןוא קנער םעד

 עװיטַאיציניא עשירעפעש ןפורעגסיורַא טָאה לגילּפ רעקניל

 רעטעברש יד ןופ

 -לךָאנ יד עכלעוו טימ ,עוויטאיציניא ןוא טעּפמיא ןבלעז םעד טימ

 ןופ טפַאשרעה-זיילַא יד ןכָארבעג 1913--1910 ןרָאי יד ןיא ןבָאה רעטעברַא

 םעד ןיא ייז ןבָאה ,םעטסיס ּפַאש-טעוװס יד טפַאשענּפָא ןוא םיטַאבעלַאב יד

 רעד ןופ טפַאשרעה-ןיילַא רעד ןגענ ןפרָאװעג ךיז 1998---1999 דָאירעּפ

 ןסניוועג ערעייז ןקידייטרַאפ טזָאלעג טינ ייז טָאה סָאװ ,עיטַארקָארויב-ןָאינוי

 -סינומָאק רעד ןופ ןוא לנילפ ןקניל םעד ןופ ץנעטסיזקע יד .,רעּפעש יד ןיא

 עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד רַאפ טכַאמענ ךעלנעממוא ןבָאה גנונעוַאב רעשיט

 -ער, סנייא לַאקָאל ַא רעדָא "ערעפַא-שטיוװרוה , עטייווצ ַא ןריפוצכרוד

 ,ןֿפָארטש ןופ ףליה רעד טימ רעטעברַא יד רעביא ןטייר ןוא ?עיצַאזינַאנרָא

 .,סרעטסננעג ןוא ןעננוסילשסיוא

 םענעטלעז ַא ןזיװענסױרַא ןבָאה רעטעברַא רעטנזיוט רעקילדנעצ -?יפ

 רעטנוא ןפמאק עשירָאטסיה יד ןיא טייקיליוורעפָא עכעלביירשַאבמוא ןוא טומ

 ןענײז רעטעברט יד ןפ טײהרעמ עסידנגעװרעביא יד .לנילפ ןקניל םעד

 י .װ .ג ,ל .א רעד ןופ סנָאינוי עטסערנ יד .לגילפ ןקניל םעד טימ ןעװעג

 ןטסינומָאק ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז לַאנָאשענרעטניא רעירָאפ רעד ןופ ןוא

 סעקנושַארטס ףיוא טקוקעג טינ ,רעטעברַא יד ןופ ןבילקעגסיוא ,עקניל ןוא

 ,רָארעט ןוא

 ןבָאה ,ןליוו-קלָאפ ןוא עיטַארקָאמעד ןופ ןצעזעג ערָאטנעמעלע עלַא טיול

 -- טנעצָארּפ 80 זיב 70 ןופ טַאדנַאמ ןטולָאסבַא םעד ןגָארקעג עקניל יד

 -ָאס , יד רעבָא .רעטעברַא ךַאפ-?דָאנ יד ןופ --- טצַאשענ וויטַאװרעסנָאק

 ריא ןּפיל עריא ןופ סיױרַא טינ טזָאל סָאװ ,טפַאשרעריפ-ןָאינוי ?עשיטסילַאיצ

 -ילַאטורב רעטסערג רעד טימ טָאה ,ןליוו-קלָאפ ןוא עיטַארקַאמעד וצ טייהיירט

 רעד ןופ ןליוו םענעכָארּפשעגסיױא םעד טקידלַאװגרַאֿפ ןוא טצעלרַאפ טעט
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 טלעטשעגסיורַא זיא ?ייפ ןוא קנער םעד ןגעג .טייהרעמ-רעטעברַא רעסיורג

 ,רעריפ עשיטסילַאיצַאס ,עטמאַאב-ןָאינוי ןופ דנוב רעקילייה ַא ןרָאװעג
 .עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק ןוא םיטַאבעלַאב ,רעטכיר ןוא יײצילָאּפ לָאה ינעמעט

 1925 ןיא ןיוש עקויל יד טימ רעטעברַא טייחרעמ עסיורג

 ןיא .י .וו .ג .? .א רעד ןופ סנָאינוי עטסערג יירד יד ןבָאה 1929 ןיא

 -סיוא -- (רעכַאמסערד) 92 לַאקָאל ןוא 9 לַאקָאל ,1 לַאקָאל --- קרָאי וינ
 (רעסערּפ) 98 לַאקָאל ךיוא זיא רעטעּפש .ןעגנוטלַאװרַאפ עקניל ןבילקענ
 70 םורַא ןופ טייהרעמ ַא עקניל יד ןבעגעג טָאה סָאד .עקניל יד וצ רעבירַא
 ,דראָאב טניאשזד רעד ןיא טייהרעמ ןייק טינ רעבָא ,רעדילגטימ טנעצָארּפ
 "ָארָאב ןטַאר , רעד ךרוד טכַאמ רעייז ןטלַאהעגנָא עטכער יד ןבָאה ןטרָאד
 ןופ ןָאינוי ַא .(טפאשרעייטשרַאפ-טננעג ןופ םעטסיס עטליופעצ ַא) םעטסיס

 דראָאב טניַאשזד רעד ןיא ןעוועג ןטָארטרַאפ זיא רעדילנטימ טנזיוט 0
 טָאה רעדילגטימ טרעדנוה ףניפ ןופ ןָאינוי ַא ןוא ןטַאנעלעד ףניפ ךרוד

 -רַאפ עכיילג ַאזַא .דראָאב טניַאשזד רעד ןיא ןטַאנעלעד ףניפ טַאהעג ךיוא
 טָאה יז .עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד רַאפ ןטסָאמעגנָא ןעוועג זיא טפַאשרערט

 -ַאב טריזינַאנרָא ייז ,ךאפ ַא ןופ ןנייווצ עניילק ןסירענּפָא ,סנָאינוי ןטלָאּפשעג

 טנעקענ יז טָאה ,לפַאנק ריא רעטנוא סנָאינוי עניילק יד קידנטלַאה ןוא רעדנוז

 -ערָאֿפ עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא .דראָאב-טניאשזד רעד ןיא ןשרעה רעטייוו
 :רעטערטרַאּפ עלעגָאיצרַאּפָארּפ ןעוועג רעבירעד זיא לגילפ ןקניל ןופ ןעגנור
 .רעטעברַא טייהרעמ רעסיורג רעד ןופ ננוניימ יד ןקירדסיוא טעוװ סָאװ ,טּפַאש

 ןופ גנוקיגייארַאפ רעד וצ טריפעג קיטייצכיילנ טלָאװ טפַאשרעטערטרַאפ ַאזַא

 ,גנורעטילפשעצ רעייז וצ טָאטשנָא ,סנָאינוי יד

 עקַאטַא ןָא ןביױה עטכער ;רעגרע רעפעש יד ןיא עגַָאל

 עטכער יד .ענעגיוצעגנָא ןַא רעייז ןעוועג זיא רעּפעש יד ןיא ענַאל יד
 ןופ סעיצַאדנעמַאקער יד ףיוא ןטרַאװ וצ טעטכילפרַאפ ךיז טָאה טפַאשרעריפ
 ןופ .טייצ ןעמונעג ךיז טָאה עיסימָאק יד .עיסימָאק סרָאנרעװַאג םעד
 -רַאפ רעהפיוא ןָא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .טננערעג טינ טָאה ךַאד ריא
 .טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןקיירטס ןוא ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד טרעגרע

 -טסניק ַא זיא טפַאשרעה ריא זַא ,ןפירגַאב טָאה טפאשרעריפ עטכער יד

 טלעטשעגּפָא זומ עקניל יד ןופ שרַאמ רעד .ןרעיוד טינ גנַאל ןעק ןוא עכעל
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 .ןגַאלשרָאפ עריא טימ סיױרַא טמוק עיסימָאק סרָאנרעװַאג םעד רעדייא ,ןרעוו

 .ּפַאלק ןקידנטכינרַאפ ַא עקניל יד ןעגנַאלרעד וצ ןַאלּפ ַא טכַארטרַאפ יז טָאה

 רעד ןופ רעריפ ,טיווקליה סירָאמ ןעוועג זיא ןַאלּפ םעד ןופ רעטָאפ רעד

 .לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעבענטַאר ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 ןענעק ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע יד זַא ,ןעוועג רָאלק זיא ןטיווקליה רַאפ
 .סנָאינוי עטסערג יירד יד ןיא עקניל יד ןנענ ףמַאק ַא רַאפ ןדָאב רעד ןייז טינ

 ןעגנוזָאל יד .,ןָאשײרטיברַא-גנַאװצ ןנעג ןסירעג ךיז ןבָאה רעטעברַא יד

 טיווקליה טָאה .לייפ ןוא קנער ןופ םוטננייא סָאד ןעוועג ןענייז עקניל יד ןופ

 ןעגנַאגעג רע ןזיא ייברעד .ףמַאק ןרַאפ ַאנערַא עשיטילַאּפ ַא ןבילקענסיוא
 ןביוה סָאװ ,רעסערפ-ןטסינומָאק עלַא ןופ געוו םענעטָארטעגנסיױוא םעד ןיא

 רעדָא ,ןטַאט ערעטצניפ ערעייז ןקעדרַאפ וצ ,םזינומאק יירשעג םעד ףיוא

 | .ןטיטעּפַא עשירעביור

 .יַאמ עטשרע יד ,ןעוועג זיא עקַאטַא רעטנַאלּפעג רעד רַאפ דיירסיוא רעד

 ,ןיִגלֶא .מ .זיוה ַארעּפָא ןַאטילָאּפָארטעמ ןיא ןלַאקָאל יירד יד ןופ גנורעייפ

 ןרָאװעג ןדַאלעננייא זיא ,"טייהיירפ , רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאטקַאדער

 -רַא עשיטנַאטילימ ןופ טריפעג ןלַאקָאל רַאפ ךַאז עכעלריטַאנ ַא --- ןדער וצ

 -ןטעװָאס ַא ןופ גנוזָאל םעד טימ עדער ןייז טקידנערַאפ טָאה ןיִנְלֶא .רעטעב

 -פיוא גנורעטסיינַאב טימ ןבָאה רעטעברַא-לדָאנ טנזיוט ריפ יד .עקירעמַא

 ,גנוזָאל םעד ןוא עדער יד ןעמונעג

 ןבָאה עטמאַאב לַאנַאשענרעטניא יד ןוא "סטרעוורַאפ , רעד ,טיווקליה

 ןרָאװעג זיא עדער יַאמ עטשרע סנינלָא .סנַאש רעייז זיא ָאד זַא ,טקנערעג

 יד ןופ רעריפ עטלייוורעד-ךעלצעזעג יד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ טייהנגעלענ יד

 ןרָאװעג טכַארבעגניײרַא דראָאב-טניאשזד ןיא ןענייז גנולצולּפ ,ןלַאקָאל יירד

 -רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,דראָאב טניַאשזד ןיא ןטאנעלעד טיײהרעמ יד .סענַאלק

 טיהרעדנימ יד ןספָאלשענסיױא טָאה ,רעדילנטימ ןופ טייהרעדגימ ַא ןטָארט

 ,רעדילנטימ טייהרעמ ַא ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ ,ןטַאנעלעד

 רעריפ ענעסָאלשעגסיױא ערעײז רַאפ ןפמעק רעטעברא

 ןענעקרענָא וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ןלַאקָאל יירד יד ןופ סעוויטוקעזקע יד

 ֿלַאנָאשענרעטניא יד טָאה טלָאמעד .רעייטשרָאפ ערעייז ןופ גנוסילשסיוא יד

 ,רעדילנטימ ערעייז ןסָאלשענסיױא ןוא סעוויטוקעזקע יירד יד טצעזעגרעטנורַא

 פַאנָאשענרעטניא יד ןבָאה ןגרָאמ ףיוא .רודעצָארּפ ?טכירעג-דלעפ ,, ַא ןיא
 *ומָאק : ןעֶננוטייצ עשיטסילָאטיּפַאק יד ןיא טרעלקרעד ץלָאטש טימ עטְמאָאְב
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 -דיירט םענייר סולּפ םזינַאקירעמַא ,ןָאינוי רעד ןופ ןטָארעגסיױוא זיא םזינ

 .םזינומָאק ןטיור ,"ןדמערפ , םעד רעביא טגיזעג טָאה םזינָאינוי

 ,לַאפכרוד ןכעלקערש ַא ןטילעג ןבָאה רענעלּפ עטעברַאעגסיוא-קיטַאלג יד = |
 ןוא טיורב םעד ןסיוא טינ ןענייז ןָאינוי רעד ןיא ןטסינומָאק זַא ,עצעה יד

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ "ןסערעטניא , יד רָאנ ,רעטעברַא יד ןופ רעטוּפ

 יד ,רעכַאמסערד ןוא רעכַאמקוָאלק יד וצ טּפעלקענוצ טינ ךיז טָאה ,ײטרַאּפ

 עקניל ענעסָאלשעגסיוא ערעייז םורַא ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה רעטעברַא

 ןַאמרעמיז .ס ,סיטרָאװ זוָאר ,שטיווָאכורָאב .י ,ןַאמייה סיאול טימ רעריפ

 .ץיּפש רעד ןיא .ַא .א

 ערעייז טימ ,עטמאטב עשירעטעררַאפ יד ןנענ טייקרעטיב עטלמַאזעגנָא יד

 רעד .,ןסַאמ יד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןָאטעג ץעז ַא טָאה ,רענעלש ענעננודעג

 ,ענישטשנַאמניז רעד ןנענ ןטמַאק עשימרוטש ןופ דָאירעּפ רעסייה ,רעצרוק

 -רעביא ןַא טימ ןניוצעג ךיז טָאה ןוא 1992 רעמוז ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 ןקיניזטסואווַאב ןופ טנעמונָאמ א ןעוועג זיא ,192/ ןוא 1926 ןיא ,סייר

 ןופ ,דנַאטשרעדיװ ןשיאָארעה ןכעלביירשאבמוא ןופ ,טלָאװער-רעטעברַא

 ,לייפ ןוא קנער םעד ןופ טייקיטסול-ףמַאק ןוא עוויטַאיציניא רעשירעפעש

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןכיילגנ ןייז טינ טָאה סָאװ

 עבלעז יד ןיא סרעירָאפ יד ןופ ןעננוטערטסיױרַא עשידלעה יד טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ןענַאטשענ עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא לייפ ןוא קנער רעד זיא ,ןרָאי

 ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג ףמַאק םעד ןיא סעיציזָאּפ עטשרעדָאּפ עמַאס יד

 גנורעטסיינַאב ןופ לַאװק ַא ,עטמאַאב-ןָאינוי עטכער יד ,עטעדניברַאפ ערעייז
 רעקילדנעצ ליפ רעכלעוו טימ טײקנסָאלשטנַא רעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה

 ןבָאה טעטש .ַא ,א ןָאטסָאב ,ָאנַאקיש ,קרָאי וינ ןיא רעטעברַא רעטנזיוט

 .תוחוכ עכעלטנייפ עטקינײארַאפ יד ןופ סעקַאטַא יד ןגָאלשעגקירוצ

 ןָאיװי רעײנ ַא ןגעג לגילפ רעקניל

 ןיא ןזייוַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה דראָאב-טניַאשזד ןופ רעייטשרָאפ ַא

 ןשיוצ .ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא ןעננולָאצ-סויד ןופ םָארטש רעד .ּפַאש ַא

 -רעטניא יד ןזָאלוצרעביא קנַאדעג ַא ןגָארטעג ןליפַא ךיז טָאה רעטעברַא יד

 עשיטסינומָאק יד רעבָא ,ןָאינוי ענעגייא ןַא ןעיוב ןוא ןישַאמ-ל?אנָאשענ

 יד טסולפנייאַאב ןבָאה סָאװ ,גיל לַאנָאשייקוידע ןָאינוי-דיירט יד ןוא ײטרַאּפ

 ףכַאק רעד .ןָאינש רעייב ַא ןגעג ןעוועג ןסָאלשטנַא ןענייז ,ןסַאמ עקידנפמעק

 ,ענעסָאלשעגסיוא יד ןופ גנולעטשפיוא:קירוצ רעד רַאפ ןרָאװעג טריפעג זיא
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 ,יד ןנעג ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ןיא לנילפ רעקניל רעד .ןָאינוי רעד ןיא
 -ַאב .ןָאינוי רעיינ א ןופ עיידיא רעד טימ ןנָארטעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו
 טײרּפשרַאפ ןָאינוי ?ייפ ןוא קנער רעיינ ַא רַאפ גנומיטש יד זיא סרעדנוז

 ןיא עטימָאק ןָאשקע טניאשזד רעד רעטנוא פמַאק ןטייווצ םעד ןיא ןעוועג

 -ענ ןיא .י ,וװ .ג ,9 .א רעד ןופ רעדילגטימ יד ןֹופ טייחרעמ יד ןעוו ,6
 ,ןָאינוי רעד רעסיוא ןענַאטש

 -ֿלַאנָאשענרעטניא יד טָאה ףמַאק-ןסַאמ םעד ןופ טַאנָאמ ןטירד ןפיוא
 ןופ סיורַא ךיז טשטילנ ןָאינוי יד זַא ,סנטשרע : ןכַאז ייווצ ןעזרעד ןישַאמ

 ןַאמגיז סירָאמ

 ןיא ןביילברַאפ וצ ןסָאלשטנַא ןענייז עקניל יד זַא ,סנטייווצ ןוא ,טנעה עריא
 פייט ןסיורג ַא ןופ גנומיטש רעד ףיוא טקוקעג טינ ,לַאנָאשענרעטניא רעד
 ןבירטעג ריא ןבָאה ןכַאז ייווצ יד .גנוטלַאּפש ַא רַאפ ?ייפ ןוא קנער םעד ןופ
 -רעטנוא ךיז טעוו טייהנגעלעג ערעסעב ַא ןענַאװ זיב טערטקירוצ ַא ןריפוצכרוד
 | .ןקור

 -םרוד ,לנילפ רעקניל רעד .סימָארּפמָאק ַא ןגָאלשענרַאפ טָאה ןַאמגיז
 טימ ןוא ןָאינוי רעד ןופ טייקצנַאנ רעד ןופ קנַאדעג םעד טימ ןעגנורדעג
 ,רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעסיורג רעד
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 סָאװ ךַאז א ,שינערָאװַאב א ןָא וליפַא ןעמונעגנָא סימָארּפמָאק םעד טָאה

 .רעלעפ ַא יו ןרעוו טכַארטַאב ףרַאד

 ןָאינוי רעד ןיא עיטַארקַאמעד ןכָארּפשרַאפ טָאה לַאנָאשענרעטניא יד

 ןופ עגַארּפ עקיטכיוו רעייז יד .רענגעג עשיטילָאּפ עריא וצ ץנַארעלָאט ןוא

 ,רָאפנעמַאזוצ רעלעיצעּפס ַא ןזייל טעוװו טפַאשרעטערטרַאפ עלענַאיצרַאּפָארּפ

 .עיפלעדאליפ ןיא ,1925 רעבמעצעד

 -עלעד טייהרעמ ַא טכַארבעג ןישַאמ-ןאמניז יד טָאה רָאפנעמַאזוצ םוצ

 -ירבַאפ ןייז ןופ חכ ןטימ .ךעלטעטש עניילק ןיא סנָאינוי ענעריּפַאּפ ןופ ןטַאג

 ,ןלַאקָאל יירד יד טימ ךַאמּפָא םעד ןכָארבעג ןַאמניז טָאה טייהרעמ רעטריצ

 ףיירטס ןיא רעכַאמטוָאלס יד ןגעג גנוטערטסױרַא סגַאמגיז

 ויטַארטסנָאמעד טָאה ןלַאקָאל עקניל יד ןופ עיצַאנעלעד יד יו םעדכָאנ

 ַא ןסָאלשענ ןישַאמ-ןַאמניז יד טָאה ,רָאפנעמַאזוצ ןופ טרישרַאמענסיױרַא

 .ייב סע ןכערב וצ טכיזסיוא רעבלעז רעד טימ ,ךַאמּפָא-סימָארּפמָאק ןטייווצ

 םעד ןיא ןעמוקעג זיא טייהנגעלעג ַאזַא .טייהנגעלעג רעטסעב רעטשרע רעד

 ,ינוי ןטס30 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קײרטסד-ֿ?ַארענעג רעכַאמקוָאלק

 םעד ןופ ןעננומיטשַאב יד ןגעג רעטעברַא יד ןופ טסעטָארּפ ַא יו ,6

 ןופ גנורעדָאפ יד ןזיווענקירוצ טָאה עיסימָאק יד) .עיסימָאק סרָאנרעװָאג

 טכער סָאד ןבעגעג טָאה ןוא ךָאו ַא ןדנוטש-טעברַא 40 רַאֿפ רעטעברַא יד

 (.רעטעברַא ערעייז ןופ טנעצָארּפ ןעצ רָאי ןדעי ןגַאזטנַא וצ םיטַאבעלַאב יד
 דראָאב-טניאשזד יד זיא ,ןרָאװעג ןפורענסױורַא זיא קיידרטס רעד ןעוו

 ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא ןַאמייה סיאול .עקניל יד ןופ ןרָאװעג טריפעג

 ןיא .עטימַאק-קיײרטסי-לַארענעג רעד ןופ רעציזרָאפ ןוא דראָאב-טניאשזד

 ןרָאװעג טמיטשַאב עטכער יד ןענייז ,טייקינייא וצ גנובערטש רעסייה רעייז

 ןרָאװעג זיא ןַאמניז .גננוריפ-קיירטס רעד ןיא סנטסָאּפ עכעלטרָאװטנַארַאפ וצ

 יד ןופ טעטיוויאַאנ יד .עטימָאק-קײרטסי-לַארענעג רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו

 יד ןכלעוו רַאפ ,טירש רעכעלרעפעג ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרדַא ךיז טָאה עקניל

 ןבָאה ןשטנעמ ענייז ןוא ןַאמגיז .טלָאצַאב רעייט ןבָאה רעכַאמקוָאלק

 ןיא .רעקיירטס יד ןבעגוצכָאנ טינ םיטַאבעלַאב יד טקיטומרעד טייהרעליטש

 עטכער יד .קיירטס םעד ןריזילַארַאּפ וצ טעברַאעג ייז ןבָאה סעטימָאק יד

 -בעקס יד ?ןלעטשוצּפָא טלעג ןעמוס עסיורג ןבענעגסיוא ןבָאה עטמאַאב

 טיײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןפרָאװעג םעדכָאנ ןוא טעטש ערעדנַא ןיא טעברַא

 ,טפַאשרעריפ רעקניל רעד ףיוא



 281 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ ץטכישפצנ

 עֶלַא ןופ ?ייטנָא ןוויטקסַא םעד טימ ןרָאװעג טריפעג זיא קיירטס רעד
 -נסָאלשטנַא יד זַא ןעזענ טָאה ןישַאמ-לָאנָאשענרעטניא יד ןעוו ,רעכַאמקוָאלק

 ,םיטַאבעלַאב יד ןופ ניז ןלופ ַא ןסײרסױרַא דלַאב טעוװ רעקיירטס יד ןופ טייק

 .לטימ ןטלפייווצרַאפ ַא ףיוא ןסָאלשַאב יז טָאה

 ןעמוקענסיורַא ןַאמניז זיא ,רעבמעטּפעס ןטסקיצנַאװצ םעד ,גנולצולּפ

 רעצנַאג רעד זַא ,(טיוויידיפַא) טכירעג םוצ גנודלעמ רענערָאװשעג ַא טימ

 עסערּפ עצנַאג יד .רעטעברַא יד ףיוא ןרָאװעג ןעגנואוצענפיורַא זיא קיירטס

 | .סניוועג ןרעייט ַא יוװ טּפַאכעגפיוא סָאד טָאה
 -רעכַאמקוָאלק יד טריזילַארָאמעד טינ טָאה ןקור ןיא רעסעמ רעד ךיוא

 ןענייז םיטַאבעלַאב יד .טרעננעלרַאפ סע טָאה קיירטס םעד רעבָא .ןעייר

 םעד ןופ טסולרַאפ ַא ךָאנ ,קיירטס ןכָאװ קיצנַאװצ ךָאנ .רעפייטש ןרָאװעג

 ןיא סָאװ ,סימָארּפמָאק ַא טימ ןרָאװעג טעטכילשעג קיירטס רעד זיא ,ןָאזעס

 סרָאנרעװַאנ םעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד יו רעטעברַא יד רַאפ רעקיטסנינ ןעוועג

 .עיסימָאק

 טכַא ויב ריפ ןופ גנורעכעה -ןיול ַא ןגָארקעג ןבָאה רעכַאמקוָאלק יד

 םעד סָאװ ,ּפַאש ןופ טנעצָארּפ ןעצ ןגַאזטנַא וצ טכער סָאד .ךָאוו ַא רַאלָאד

 .ןרָאװעג טקנערשַאב זיא ,םיטַאבעלַאב יד ןבענענ טָאה עיסימָאק סרָאנרעװַאג

 רָארעט ןסָאמ רעד ןוא עקַאטא עטייווּב יד

 ךיז טָאה םעד טימ .סרָאטקַארטנָאק יד רָאנ ןבילברַאפ ןענייז קיירטס ןיא

 ,רעבמעצעד ןט13 םעד ןוא עקילק לַאנָאשענרעטניא-"סטרעוורָאּפ , יד טצונַאב

 יד ןביוהעגנָא דראָאב-וװיטוקעזקע לַארעגנעג לַאנָאשענרעטניא יד טָאה ,0

 טפַאשרעריפ עקניל יד זַא ,דיירסיוא ןשלַאפ םעד רעטנוא .עקַאטַא עטייווצ

 גנומיטשוצ רעד ןָא קיירטס ןשילַאּפָארטסַאטַאק , ַא ןעגנואווצענפיורַא טָאה

 -רעביא ןסָאלשַאב דראָאב-װיטוקעזקע לַארענעג יד טָאה ,"רעדילגטימ יד ןופ

 .קיירטס םעד ןעמענוצ

 זיא רעדילנטימ יר ןנעג ןטַאטדלַאװג ןוא ןעננוסילשסיוא ןופ עינרַא ןַא

 .ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז ןלַאקָאל ריפ יד ןופ סרעטרַאשט יד .ןכָארבעגסױא

 .ןרָאװעג טזָאלענסױרַא ןענייז קיטש ַא טנעס קיצפופ וצ ךעלכיב-ןָאינוי עיינ

 עיינ סנַאמניז ןופ טלסײרטענּפָא לקע ןוא ןרָאצ טימ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד

 -רעדנוה .ןָאינוי רעד רעסיוא ןבילברַאפ ןענייז רעטעברַא רעטנזיוט .עטמאַאב
 "עג ןיא סָאװ ,ייצילַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ןענייז רעט
 .ענענייא עריא ןופ ןוא ןישַאמ-ןַאמגיז רעד ןופ טסניד םוצ ןרָאװעג טלעטש
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 םיטַאבעלַאב יד .,זָאלטיױרב ןבילבענ ןענייז רעטעברַא רעטנזיוט ."עקרַאטש,

 .עטמאַאב-לַאנַאשענרעטניא יד טימ ןענַאטשעג םוטעמוא ןענייז

 עטריצירבַאפ טכַארבעג ןוא טכירעג ןיא ןעגנַאנעג ןענייז עטמאַאב יד

 (טעקרַאמ) רעטנעצ רעדיילק-ןעיורפ רעצנַאג רעד .רעוט עקניל יד ןגעג סעגַאלק
 יד ."עקרַאטש , ןוא סוויטקעטעד ,ייצילָאּפ טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא

 -דלַאװג עלאטורב עלַא יד ןנעג טלעטשעג ךיז שיאָארעה ןבָאה רעטעברַא

 ןבָאה ,ןלַאקָאל ענעסָאלשענסיױא יד ןופ ןפורעג ,ןעגנולמַאזרַאפ יד .,ןעלטימ
 טנעצָארּפ 80 ןופ רעקינייו טינ .רעטעברַא רעטנזיוט רעקילדנעצ טכַארבעג

 סיואכרוד ןענַאטשענ זיא טפַאשרעדילנטימ .י .וװ .ג ,? .א רעצנַאג רעד ןופ

 ,לגילפ ןקניל םעד טימ

 ,טסואוועג טנכייצעגסיוא ןבָאה "סטרעוװורָאּפ , רעד ןוא טיווקליה ,ןַאמניז

 ןטָארטעג ייז ןבָאה .ןָאינוי עיינ ןייק ןריזינַאנרָא םינ ןליוו עקניל יד זַא

 .רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא-סנבעל יד ןוא טכער ערַאטנעמעלע יד סיפ יד טימ

 ןופ עיצַאטנעירָא עצנַאנ יד .ןָאיי עײנ 8 טלָאװעג טָאה ליפ א סנער יד

 רעבָא זיא דָאירעּפ םענעי ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק ןוא רעקניל רעד

 ,ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא סגָאיי .ל חָא .פ .א יד ןיא טעברַא רַאפ ןעוועג

 ןופ גנַאלרַאפ םעד טמַאצעג רעבירעד ןבָאה ןלַאקַָאל ענעסָאלשעגסיױא יד

 גנולעטשפיוא-קירוצ רַאפ ףמַאק רעייז טריפעג ןבָאה ןוא רעדילגטימ ערעייז

 םעד ןופ גנַאגסיוא םעד טעדיײשטנַא טָאה סָאד .,לַאנָאשענרעטניא רעד ןיא

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיײגנײרַא טעװ סָאװ ,ףמַאק-ןסַאמ ןשירָאטסיה

 טלָאװער-רעטעברַא רעקיניזטסואווַאב רעטשרע רעד יז גנונעוװַאב-רעטעברַא

 .עיטַאקָארויב-ןָאינוי רעשירעטעררַאפ ַא ןגעג

 סרעירָאּפ יד יב לגילפ רעסניל רעד

 רעטקעריד רעד ןעוועג זיא 1920 ןיא קיירטס רענעלַאפעגכרוד רעד

 ירעטעברַא רעננוי רעד .ךַאפ-רָאפ ןיא לנילפ ןקניל ַא ןליישוצסיוא סיוטש

 סָאװ ,םזירעטסגנעג ןוא עיצּפורָאק רעד ןנעג טריזינַאגרָא ךיז טָאה טנעמעלע

 רעד ןיא גנוטלַאּפש עטייווצ יד .ןָאינוי רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה ןַאמפיוק

 ןופ גנואײטשטנַא יד ןוא ,1921 ןיא ,עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא

 ןיא תוחוכ עשיטנַאטילימ עלַא טכַארבעגפיונוצ טָאה ,ײטרַאּפ סרעקריָאוװ רעד .

 -נייא ןענואוועג 1922 ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,?גילפ ןקניל ןייא ןיא ךַאפ-רָאפ

 .דראָאב-טניַאשזד רעד יא סולפ

 ןייגַאב וצ עקניל יד טריפעג ןבָאה טײקרָאלקמוא ןוא טייקנרַאפרעדמוא
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 -זירפ ןֿבָאה עקניל עקירעביא יד ןוא דלָאנ ןעב .טירש ןשיטקַאט ןטכעלש ַא
 עטקינייארַאפ יד ןופ ייז ףיוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןגעג טסעטָארּפ ַא יו ,קיליװ
 ןבעגעגרעביא ןוא דראָאב-טניאשזד ןופ טרינגיזער ,ןטפַאשקרעװעג עשידיא
 - ,עטכער יד וצ ןָאינוי יד

 -ןַאמפיוק ןגעג ףמַאק רעד .תועט רעייז ןעזעגנייא לענש ןבָאה עקניל יד
 ןֿבָאה רעּפעש יד ןיא .סײנַארעביא טרעקַאלּפעצ ךיז טָאה ןיקרָאס-יקצעטס
 ןיא סָאאכ םעד בילוצ ,ןסניוועג יד ןסײררעטנורַא ןעמונעג םיטַאבעלַאב יד
 ןֿפיפַא עזָאלטעברַא ײמרַא-װרעזער עסידנעטש ַא ןסקאוועגסיוא זיא ,ךַאפ
 ,ןָאזעס ןיא

 עיצַארטסינימדַא עטכער יד סָאװ ןעלטימ-דלַאװג עלַא ףיוא טסוקעג טינ
 -רעדנוה .1995 ןיא ןלַאװ יד ןענואוועג עקניל יד ןבָאה ,טצונַאב טיירב טָאה
 עקניל יד .ּטעק ענעטלָאּפשעצ טימ גיז ןרַאפ טלָאצַאב ןבָאה רעטעברַא רעט
 ןופ סעיציזָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןטָארטעגוצ שיגרענע זיא עיצַארטסינימדַא
 טימ ףמאק א .ןָאינוי יד ןקיטסעּפַאב וצ ןוא רעּפעש יד ןיא רעטעברַא יד
 | ,ךעלדיימראפמוא טקורעגנָא ךיז טָאה םיטַאבעלַאב יד

 -סיוא ןיא ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןוא ןָאינוי רעד ןשיוװצ ךַאמּפָא רעד
 יד רַאפ רעבָא .טעטירעּפסָארּפ ןופ רָאי רעטסכעה רעד ,1926 ןיא ןעגנַאגעג
 טָאה גניטקַארטנַאק עטיירּפשרַאפ ַא .רָאי רערעגָאמ ַא ןעוועג סָאד זיא רעירָאפ
 יד .ןעננוגנידַאב-ןָאינוי ענעבילבעגרעביא ,עטצעל יד ןסערפוצפיוא טָארדעג
 רעקניל א טימ ךַאמּפָא ןַא ןעײנַאב ייז ןעוו זַא ,טסואוועג ןבָאה םיטַאבעלַאב
 ,ריּפַאּפ ןפיוא ןביילברַאפ טינ ךַאמּפָא ןופ ןטקנוּפ יד ןלעוו ,עיצַארטסינימדַא
 יד ןיא ןרעוו טריפעגכרוד ןלָאז ןטקנוּפ יד זַא ,ןבעג גנוטכַא טעוו ןָאינוי יד
 .טרַאּפשעגניײא ןעוועג ייז ןענייז .רעּפעש

 -טּפיוה יד .קיירטס-לַארענעג רעד ןכַארבעגסױא זיא 1996 רַאורבעּפ
 ןרעכעה ַא ,ךָאװ ַא ןדנוטש-טעברַא קיצרעפ : ןעוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ
 ןופ טכער סָאד ןעקנערשַאב ןוא טעברַא ןופ גנולייטעצ עכיילג ,ןיול-םומינימ
 ,טײצ-עבָארּפ רעד ךָאנ רעטעברַא ןגַאזטנַא וצ סָאבעלַאב

 טנזיוט 19 וצ טנעָאנ ,ןכָאװ 17 ןטלַאהעגנָא טָאה קיירטס-לַארענעג רעד
 -ךַא יד ןופ טייקשיטנַאטילימ יד .םיא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעטעברַא
 ,טרעכיזעג ןעוועג זיא גיז רעלופ ַא .ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא רעטעב
 9 וװָא .פ .א רעד ןופ טפַאשרעריפ רעד ןופ שזַאטַאבַאס רענעפָא רעד טינ ןעוו
 | ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןוא

 רעד ןשיווצ גנוטסעמרַאּפ עטשרע יד ןעוועג זיא קיירטס-רעירָאפ רעד
 .תוחכ .ּפ .ס ןוא ,? ווָא ,פ .א עטקינייארַאפ יד ןוא גנוגעוַאב-רעטעברַא רעקניל
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 .רעכַאמקוָאלק טנזיוט 28 ןופ קיירטס רעד ןעמוסענוצ זיא רָאי ןבלעז ןיא

 רעטכער רעצנַאנ רעד ןופ סעקַאטַא יד ןגיוצעג טָאה קיירטסירעירָאפ רעד
 יד סָאו עיציזָאּפ רעשימָאנָאקע רעקיטכיו רעד בילוצ טינ ,טפַאשרעריפ

 סרעירָאפ יד .סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןייק טינ ןעמענרַאפ ייז .ןעמענרַאפ סרעירָאפ
 -סיױרַא ןבָאה עקניל יד ןעמעוו ,עגָאלָאק'רעטעברַא עטשרע יד ןעוועג ןענייז
 יד ןזָאלרעד טינ ,ןעגנוגנידַאב ערעסעב רַאפ ףמַאק ןיא רעּפעש יד ןופ טריפעג
 -םיוא יד ןרָאװעג זיא ,רעפעש יד ןיא ךיירגיז רעירָאפ יד ןריפוצנײרַא עקגיל
 .טפַאשרעריפ רעטכער רעד ןופ עבַאג

 ךַאמּפַא ןייז קירוב ןרעדײלש רעטעברַא ; קיירטס ןכערב טריבורפ ןירג

 יד ןעװ ,טייצ ַא ןיא ,קידנקעטשנָא זיא ליּפשייב רעכיירגלָאפרעד ַא

 קירוב ןטערט רעריפ ערעײז ןעװ ,רעדילגטימ ןרילרַאּפ סגָאיוװי .ל חָא .פ .א

 ,רעטעברַא טנזוט 12 ןופ גיז ַא טעװ ,םיטַאבעלַאב יד ןופ ףירגנִא םעד ןגעג

 עלַא וצ ףור רעקיטכעמ ,רעכעלרעה ַא ןיז ,עסניל ןוא ןטסיוװמָאק ןופ טריפעג

 -רָאפ , םעד ןוא טיווקליה סירָאמ ,ןירג םַאיליװ רַאפ .רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 ייז ןבָאה .ןעוועג רָאלק גיז-רעירָאפ םעד ןופ ןטַאטלוזער יד ןענייז "סטרעוו

 טימרעד ןוא גיז ַא ופ רעקײרטס יד ןבױרַאב ןצ ןעלטימ עֶלַא ןעמונעגנָא

 .רעייפ ַא ןיא ןסקַאוװעצ ךיז טעװ סָאװ ,קנופ ַא ןשעלסיוא

 ךיז טָאה ןָאזעס רעד רעדייא ךָאנ ,קיירטס ןופ ךָאוו רעטסקעז רעד ףיוא

 רַאפ ךַאמּפָא ןקיטרַאפ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא גנולצולּפ ןירג זיא ,ןביוהעגנָא

 רעד ייב ןוא עטימַאק-קיירטס-לַארענעג רעד ייב קידנגערּפנָא טינ ,רעירָאפ יד

 ,ל ווֶא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה םייהעג ןיא .דראָאב טניאשזד

 רעירָאפ רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןַאמטכעש ןוא ןָאדנָאל רעיימ טימ ןעמַאזוצ

 ערעגרע ליפ ףיוא םיטַאבעלַאב יד טימ ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג ,לַאנָאשענרעטניא

 .טגנַאלרַאפ ןבָאה רעקיירטס יד יו ןעגנוגנידַאב
 גנולמַאזרַאפ ַא ןפוררַאפ ןירג טָאה "סטרעוורָאפ , ןֹופ ףליה רעד טימ

 עמַאנפיוא יד .ךַאמּפָא ןייז ןריציפיטַאר וצ ,לָאה עינענרַאק ןיא רעקיירטס ןופ

 טָאה ןירג זַא ,עסייה אזַא ןעוועג זיא ןבעגענ םיא ןבָאה סרעירָאפ יד סָאװ

 "רעביא טָאה דראָאב טניאשזד יד ןוא לאה עיגענרַאק ןופ ןגָארטעגּפָא ךיז

 .גנולמַאזרַאֿפ יד ןעמונעג

 קידנבָאה ,רעפייטש ןרָאװעג ןענייז םיטַאבעלַאב יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ '
 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,ךַאמּפָא רעד .? ווָא .פ .א יד טייז רעייז ףיוא

 סניוועג רענעדיײשטנַא ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא ,רעטעּפש ןכָאװ 10 טימ
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 -מָאק םעד ןטלַאהַאב טינ טָאה טפַאשרעריפ עקניל יד .רעטעברַא יד רַאפ
 טכַאמענ רָאלק סָאד טָאה דלָאג ןעב .ךַאמּפָא םעד ןופ רעטקַארַאכ-סימָארּפ
 יד רעבָא .רעדילגטימ עוויטקַא ןוא טײלרעשטיּפַאש יד וצ טכירַאב ןייז ןיא
 ןרנוטש 40 יד .גיז א ראפ ךַאמּפָא םעד טכַארטַאב טכער טימ ןבָאה רעירָאפ
 ַא טימ ןוא גנורעכעה-ןיול ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טפמעקעגסיוא ןענייז
 | ,ןָאינוי רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ

 דלָאג ןטב

 עינַאּפמַאט רָארעט יד ןוט ןָאיגע רעירָאפ רעד ןגעג חריסמ יד

 -םיוא טינ רעבָא טָאה .? ווֶא .פ .א רעד ןופ ?ליסנואק וויטוקעזקע רעד
 ןסָאלשַאב טָאה ליסנואק וויטוקעזקע רעד .סרעירָאפ יד ןגעג ףמַאק ןייז ןבענעג
 ךיז טקיאורמואַאב סָאװ ,.? ווִא .פ .א יד .גנוריפ"קיירטס יד ןכוזרעטנוא ֹוצ
 סענענואוועג א ןיא ןעיאר ךיז טייג ,סקיירטס ענערָאלרַאּפ ןכוזרעטנוא וצ םינ
 עקניל יד רעבָא ,ןגיוא יד ןסירעג טָאה ערוװענַאמ עקיליווזייב יד .קיירטס
 ,9 ווִא .פ .א םעד טימ ּױמַאק ַא ןדיימוצסיוא טכוזעג ןבָאה רעריפ-רעירָאפ
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 ןוא ידיירגקעמ דרַאוװדע ,לָאװ ויטעמ ,רעכוזרעטנוא יד .ליסנואק וויטוקעזקע

 רעד .,רעכיב ןוא ןטנעמוקָאד עֶלַא וצ ןרָאװעג טזָאלענוצ ןענייז יניירפ וי

 רעד וצ ,5 ווֶא .פ ,א רעד ןופ הריסמ עטפַאהלקע ןַא ןעוועג זיא טַאטלוזער

 .ןָאינוי סרעירָאפ רעד ןגעג קרָאי וינ ןופ גנוריגער

 ,יירשענ א טימ ןעמוקעגנסױרַא ןענייז רעכוזרעטנוא ,? ווָא ,פ .א יד

 ייז ,רעטכיר ןוא ייצילָאּפ יד ?טפיוקענּפָא  ןבָאה קיירטס ןופ רעריפ יד זַא

 -מוא ַאזַא ןדלוד טינ ןעק ,? ווא .פ .א יד .רעקיירטס יד וצ דלימ ןייז ןלָאז

 לָאז גנורינער יד זַא טרעדָאפ יז ,ננולדנַאה עשיטָאירטַאּפ-טינ ,עכעלצעזעג
 .ןָאינוי סרעירָאפ רעד ןופ רעריפ יד ןנעג ןעלטימ-ףָארטש ןעמעננָא

 ײלרעלַא טימ לופ ,עיטַארקַארויב .9 ווֶא .פ .א רעד ןופ עטכישעג יד

 יו ,לַאפ ןכעלדנעש ַאזַא ןופ טינ טסייוו ,ןעננוטערטסיױרַא רעטעברַא-יטנַא

 ןופ סקואוו םעד רַאֿפ ארומ יד רָאנ .ןָאינוי סרעירָאֿפ רעד ןנעג הריסמ יד

 סנירג יד ןבירטעג טָאה סנָאינוי יד ןיא סולפנייא ןקניל ןוא {שיטסינומָאק

 .רעטעברַא 12,000 ןופ ןסערעטניא-סנבעל יד ןנענ טייוו ױזַא ןייג וצ

 רָארעט-ןסַאמ ןופ עינַאּפמַאק ַא רַאפ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא יחריסמ יד

 לייט ןייז ןנָארטענוצ טָאה "סטרעוורַאפ , רעד ,ןָאינוי סרעירָאפ רעד ןגעג

 -שטניל ַא טפיורשענפיוא טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד .עצעה רעד וצ

 ,ם .א יד .ןָאינוי רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןטסינומָאק יד ןנענ ערעפסָאמטַא

 טלעטשעגפיוא ןוא דראָאּב טניַאשזד עצנַאנ יד ןסָאלשעגסיױוא טָאה ,? ווא

 ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה סרעירָאפ יד ןעמעוו ,עטמאַאב יד טימ ,ןָאינוי עיינ ַא

 יד רעביא רָאטַאטקיד ןרָאפ ןרָאװעג טלעטשעגנָא זיא ידיירנקעמ ,1998 ןיא

 -רעטסגנעג ענעגנודעג ןוא טנעמטרַאּפעדיייצילַאּפ ןופ חכ םעד טימ .סרעירָאפ

 ןטרעגַאלַאב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טעקרַאמ-רָאפ רעד זיא ,סעדנַאב

 א ןדער וצ ןלעטשּפָא ךיז טנעקעג טינ ןבָאה רעטעברַא יירד ואוו ,טנגעג

 ןענייז טכירעג רעקיטרָא רעד ןוא ל?קריצ:ייצילַאּפ רעד .ךיז ןשיוװצ טרָאװ

 רעד ןגעג טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעירָאפ עטריטסערַא טימ לופ ןעוועג

 ןפרָאװעגסױרַא ןענייז רעטעכברַא ךס א .ןָאינוי רעטכער רענעגנואווצעגפיורַא

 .רעּפעש יד ןופ ןרָאװעג

 רעד רַאפ רַאפעג עטסנרע ןַא ןעוועגנ זיא גנורעװשרַאפדַאלָאענימ יד

 ןכַאזרוארַאפ ןיא ןרָאװעג טנָאלקעגנָא זיא טפַאשרעריפ עצנַאנ יד ,ןָאינוי

 -ןָאינוי יד ןגיוזעגסיוא טָאה סעצָארּפ רעד .קיירטפס ןופ טייצ ןיא ןטַאט-דלַאװג

 וצ ןוא יירד וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןענייז רעטעברַא עכעלטע ,ןדנָאפ

 .עמרוט רָאי ףניפ

 ףמַאק םעד ןופ גנַאנסױא רעד זיא ,רעכַאמקוָאלק יד ייב יו טקנוּפ
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 ןָאינוי ,םיטַאבעלַאב עטקינייארַאפ יד ןוא לייפ ןוא קנער רעירָאפ םעד ןשיווצ
 טײקנסָאלשטנַא רעד בילוצ ךעלכַאזטּפיױה ,טלגיזראפ ןעווענ רעריפ .ּפ .ס ןוא
 זיא ,קירוצ קידנקוק .ןָאינוי עיינ א ןריזינַאנרָא וצ טינ ?גילפ ןקניל ןופ
 .עקיטכיר ןייק ןעוועג טינ זיא ןָאינוי רעיינ ַא ןגעג גנולעטש יד זַא ,רָאלק

 עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא לייפ ןוא קנער םעד ןופ גנַארד רעד
 סָאװ ,ןָאינוי ענעגייא ,עיינ א ןפַאש וצ ,1926-1928 ןופ ןפמַאק-ןסַאמ יד ןיא
 -עלארּפ ,ןטנוזעג ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ,ןסערעטניא ענייז ןטערטרַאפ לָאז
 טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב עקניל ןוא עשיטסינומָאק יד ,טקניטסניא ןשירַאט
 טָאה ,לייפ ןוא קנער ןקידנפמעק םעד טפַאשרעריפ עשיגָאלָאעדיא ןבעגעג
 ןעיוב וצ טייקפייר רעייז ןוא רעטעברַא יד ןופ טייקטיירג יד טצַאשרעטנוא
 -ילַארָאמעד יד ןפירגַאב קידנעטשלופ טינ ךיוא טָאה יז .עיצַאזינַאנרַא עיינ ַא
 ןיא טכיש ןקידנריפנָא ןפיוא טָאה טעטירעּפסָארּפ יד סָאװ גנוקריװ עטידנריז
 ,עיצּפורָאק ןֹופ ןוא םזימרָאפער ןופ עזַאב עשימָאנָטסע יד ,5 ווִא .פ .א רעד
 עג ןופ עגא7 עלעירעטַאמ ערעכעה יד ןזיא ,םזימרָאפער ןופ טמַאטש סָאװ
 "טעטילַאמרָאנ , עשיטסילַאטיּפַאק .סעּפורג"רעטעברַא ענעבילסעג ןוא עטלייצ
 טָאה עיטַארקָארויב ,? ווָא .פ .א יד .עזַאב עשימָאנָאקע ַאזַא טרעפילעג טָאה
 -ענ טינ טָאה ןוא דָאירעּפ-שזדילוק "םענעדליג , םעד ןיא טסַאּפעגניירַא ךיז
 יד ןעיוברעביא ןופ ןוא עטריזינַאגרָאמוא יד ןריזינַאגרָא ןופ ןרעה טכָאװ
 יז ,ןפמַאק-רעטעברַא ןופ ןטנעמורטסניא ןיא סנָאינוי-ךַאפ עקידנריטסיזקע
 רעקניל ַא טימ סנָאינוי ןכערבעצ וצ לטימ ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טינ ךיז טָאה
 .טפאשרעריפ

 רעטרעווילגרַאפ-רענַאיצקַאער רעד ןעוו ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ טשרע
 ןיא זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה םוטנטמאָאב .? ווָא .פ .א םעד ןופ רעטקַארַאכ
 סנָאינוי יד ןענייז---?יטסקעט ןוא ןליוק עכייוו--סעירטסודניא עסיורג ייווצ
 ןענייז עירטסודניא רעדיילק-ןעיורפ רעד ןיא ןוא ןרָאװעג טשיװעגּפָא שיטקַאפ
 -סינומָאק יד טָאה ,סנָאינוי רעסיוא ןרָאװעג טלעטשעג רעטעברַא רעטנזיוט
 ןדנירג יו ,נעווסיוא רעדנַא ןייק טאהעג טינ גנוגעװַאב עקניל ןוא עשיט
 (* סנָאינוי עיינ

 רעד ,1996 ןיא יו קיטסניג ױזַא ןעוועג טינ טייצ יד ןיוש זיא טלָאמעד
 סנָאינוי עיינ יד ןנָאמראפ ןגעווטסעדנופ .לעווש ןפיוא ןענַאטשעג זיא סיזירק
 .גנונעווַאב-רעטעברַא רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג

 .לגילפ רעקניל רֶּטֹר :לטיּפַאק ןיא ,סנָאונוי עיונ וד ןגעוו רעמ (*
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 ןָאינװי רעטעברטש ךַאֿפ'לדָאג עלעירטסודניא יד

 ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא ןָאינוי רעטעברא ךַאפ-לדָאנ עלעירטסודניא יד

 רַאטס וינ ןיא רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג םעד ףיוא ,1929 ,רַאונַאי ןט1 םעד

 ןעב ןוא רעציזרָאפ ןרָאװעג טלייוורעד זיא ןַאמייה סיאול .קרָאי וינ ,ָאניסַאק

 ,ןרָאװענ טזָאלעגסיױא ןעניייז רעדיינש-רענעמ יד .רַאטערקעפילַארענעג דלָאג

 -ייז עקניל יד ןופ תוחכ יד לייוו רָאנ ,רעסעב ןעוועג זיא ענַאל רעייז לייוו טינ

 ןַאמיײה סיאול

 טשרעהעג טָאה סָאװ רָארעט ןשיטַאמעטסיס םעד בילוצ ,רעכַאוװש ןעוועג ןענ

 סָאװ טעקער ַא טריפעגנייא טָאה ןַאמרעקעב ואוו ,דעטײמַאנלַאמַא רעד ןיא

 עכלעוו ,סעדנַאב-רעטסגנעג עטסואווַאב ןופ ףליה רעד טימ טרינָאיצקנופ טָאה

 .ןישַאמ לָאה ינעמעט רעקידנשרעה רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ןענייז

 ןעוועג טלקיװרַאפ ןָאינוי עלעירטסודניא יד זיא גָאט ןטשרע ריא ןֹופ

 -ַאב יד טּפעלשענרעטנורַא טָאה סיזירק רעד .ןפמַאק עכעלרעהפיואמוא ןיא

 עירטסודניא-רעדיילק יד .טנורנּפֶא ןיא רעטעברַא ךַאפ-לדָאנ יד ןופ ןעגנוגניד

 .ןדנואוושרַאפ זיא לָארטנָאקדןָאינוי .פאש-טעװס רעגרעדָאמ ַא ןרָאװעג זיא
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 -סױרַא זיא רעכַאמקוָאלק ַא .ןטעלעקס רָאנ ןבילבעג ןיא סנָאינוי יד ןופ
 ןעיורפ .רַאלָאד יירד ןוא ייווצ טימ ןָאזעס ןיא טעברַא גָאט ַא ךָאנ ןעגנַאגעג
 ךָאװ ַא רַאלָאד טכַא רעדָא ןביז ,סקעז רַאפ טעברַאעג ןבָאה רעּפעש-סערד ןיא
 רעד ןופ ןרָאװעג ןבירטענסױרַא ןענייז רעדיינש-רענעמ רעטנזיוט .ןָאזעס ןיא
 עמאס יד רַאפ גונעג ןענידרַאפ טנעקענ טינ ןבָאה ייז לייוו ,עירטסודניא
 .ןשינעפרעדַאב עטסרַאטנעמעלע

 ןעוועג טלגנירעגמורַא טרובעג עמַאס ןופ זיא ןָאינוי עלעירטסודניא יד
 םעד ףליה וצ ןעמוקעג ןיא רעטמאַאב .ל? ווֶא .פ ,א רעד .,םיאנוש ןופ
 עשיטנאטילימ ַא ןענעקרענָא וצ קשח ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ סָאבעלַאב
 "הרצ ערענעלק , יד ןבילקענסיוא טָאה סָאבעלַאב רעד ,טרעקרַאפ ןוא .,ןָאינוי
 ןטרָאד ,ןָאינוי עטלַא יד רעטעברַא ענייז ףיוא ןעגניוצוצפיורַא טכוזעג ןוא

 .רעיינ רעד וצ ןעגנַאלַאב טלָאװעג ןבָאה ייז ואוו

 ןָאינוי רעלעירטסודניא רעד ןבענעג טינ ןבָאה םיאנוש עטקינייארַאפ יד
 ,עסערּפ רעד ןיא סעצעה ,סעגַאלק-טכירעג ,ןעגנוגלָאפרַאפ-ייצילַאּפ ,ור ןייק
 .רעהפיוא ןָא טעמכ ןָאינוי רעד ףיוא טלגָאהעג ןבָאה ןדרָאמ ןוא ןלַאפרעביא
 ןופ סרעירָאפ יד ןּפעלשוצסױרַא ןעננולעג ןָאינוי רעד זיא ןגעווטסעדנופ
 יד ייז ראפ ןעניוועגקירוצ ןוא ּפַאש-טעװס םענרעדָאמ ַא ןופ טנורגּפָא םעד
 ךַאפ-?דָאנ רעדנַא ןייק סָאװ גנוכיירגרעד ַא ,1920 ןופ ןעגנוגנידַאב-טעברַא
 -טורֲא עילַאװכ-קיירטס ַא טָאה ,1958 רעמוז טשרע .ןזיװַאב טינ טָאה
 ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןופ ןנייווצ עקירעביא יד טּפַאכעג

 ןָאיוי רעד ףױא ןַאפרעביא רעד ןט רעגנַא?7 ןופ דרָאמ רעד

 -ּפַאש עקילייצמוא ןוא 1992 ןיא רעיראפ יד ייב קיײרטס-לַארענעג ַא
 -רָאּפ םעד ןיא שינערעקרעביא רעכעלטנירג ַא וצ טכַארבעג ןבָאה סקיירטס
 ןבָאה סָאװ סריטעקער טימ ןעמַאזוצ ,סעּפורג-םיטַאבעלַאב עסיוועג .ךַאפ
 -ןָאינוי עטּפורָאק ןופ עציטש רעד טימ ןוא ךַאּפ ןיא טעידַאנעגנייא ךיז
 ,רעגנַאל סירָאמ ןופ דרָאמ םעד רַאפ ןעוועג ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענייז עטמאַאב
 ,(סרעסערד ןוא סרעיַאד) ןָאינוי רעלעירטסודניא רעירָאפ רעד ןופ טּפױה
 -עג ןסָאשרעד ארעלָאב רעטעברַא רעד זיא רעירפ סָאװטע .93 ,22 ץרעמ
 ,עמריפ-רָאפ רעטסואװַאב רעד ןגעג קיירטס םעד ןיא םיוט ּףיוא ןרָאװ
 ,24 לירּפַא ,דרָאמ סרעגנַאל ךָאנ טַאנָאמ ַא .קרַאונ ןיא ,רעדירב רעדנַאלַאה
 סרעטָאװקדעה יד ףיוא לַאפרעביא ןַא טריפעגכרוד רעטסגנעג עטנּפָאװַאב ןבָאה
 יד .קרָאי וינ ,סָאנ עטס28 טסעװ 131 ,ןָאינוי רעלעירטסודניא רעד ןופ
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 ןייא .דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע ןַא טימ ןרָאװעג טנגענַאב ןענייז סרעטסגנעג

 ןיא רעטסגנעג ַא .ןדנואוו ענייז ןופ ןברָאטשעג זיא ,דירּפטָאג ,רעטעברַא

 טקעריד טריפעג ןבָאה לַאפרעביא םעד ןופ ןרוּפש יד ,ןרָאװעג טענרהרעד

 .לַאנָאשענרעטניא סרעירָאפ רעד ןיא עקילק רעטכער רעד ןופ ריט רעד וצ

 יד ןשיוװצ קיטעט סרעדנוזַאב ןעוועג זיא ןָאינוי עלעירטסודניא יד

 -סערד יד ןשיווצ ; רָאטקַאפ רעקידנרילָארטנָאק רעד זיא יז ואוו ,סרעירָאפ

 סרָאלײט-םָאטסָאק ןוא רעטעברַא (ןטַאלַאכ) בוָארטעב ,רעקירטש ,רעכַאמ

 ןופ ןעגנולעטשַאב ףיוא רעדיילק ןכַאמ עכלעוו ,רעּפעש עכייר ןיא רעדיינש)

 עקידנרינַאיצקנופ טיובעגפיוא טָאה ןָאינוי עלעירטסודניא יד .,(ןדנוק יד

 "מוא ןעוועג ןצַאנגניא ןענייז סָאװ ,ןכַאפ יירד עטצעל יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 טלייצעג ןָאינוי יד טָאה דנַאל ןרעביא ןלַאקָאל יד טימ ןעמַאזוצ .טריזינַאגרָא

 ,רעדילגטימ טנזיוט 95 ,1954 ןיא

 יד טָאה ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי סקעז וצ טנעָאנ יד ןופ ףיױלרַאפ ןיא

 ןופ טייקנבעגעגרעביא עכעלביירשַאבמוא יד טאהעג ןָאינוי עלעירטסודניא

 טימ ןגָארטעגכרוד ןבָאה רעטעברַא יד .רעירָאפ טייהרעמ רעסיורג רעד

 .ןָאינוי רעייז ןטלַאהוצפיוא ןפמַאק עקיטולב ,ערעווש גלָאפרעד

 טכַארבעג ןבָאה ײז סָאװ ןעגנורעדבע יד ווא 1933 ןיא סקיײרטס יד

 רעכַאמקוָאלק יד ,רעכַאמסערד יד קיירטס ןיא סיױרַא ןענייז 1925 רעמוז

 ַא ןוא רעטעברַא-שעוװ ,רעקירטש יד ,(?שזדעּפַאטס ,-עיצַאזינַאנרָא ןַא ןיא)

 סקיירטס יד .,דלודעג סָאד טצַאלּפעג טָאה רעטעברַא יד ייב .ןכַאפ ערעדנַא ייר

 יד ןופ טײקנסָאלשטנַא רעד ןופ סעיצַארטסנַאמעד עקיגָאװ ןעוועג ןענייז

 .רעּפעש יד ןיא דנַאטשוצ-רקפה םעד ןופ ףוס ַא ןכַאמ וצ רעטעברַא

 -ניא עטריציפיטסָארט ,עסיורג יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,עטמאַאב .א.ר.נ יד

 יד ןיא ןבָאה ,.7 ווא .פ .א רעד ןנעג ןטסילַאטיּפַאק יד ןפלָאהעג סעירטסוד

 יד ןופ טיײקשיטנַאטילימ יד .קיטקַאט רעדנַא ןַא טעדנעוװעגנָא ןכַאפ-?דָאנ

 ןַא ןופ ןוא ןָאינוי רעלעירטסודניא רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ,רעקיירטס

 רעד ןגיואווַאב טָאה ,סנָאינוי .ל ווא .פ .א יד ןיא ?נילפ ןקניל ןטריזינַאגרָא

 וצ ןערטנעצ-רעדיילק ערעדנַא ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא עיצַארטסינימדַא .א.רנ

 וינ ןיא .א.ר.נ רעד ןופ טּפיוה ,ןעלייהוו רעווָארג .? ווא .פ .א יד ןציטש

 ןשיטסינומָאק, טימ סרעבַאשזד-סערד יד טעשַארטסעג ןּפָא טָאה ,קרָאי

 רעד טימ ךַאמּפָא ןַא ןסילש וצ ןלייאוצ טינ ךיז ןלעוו ייז ביוא ??בָארט

 טירטסילָאװ ןייק טינ ןענייז ןטנַאקירבַאפ-רעדילק יד .י .װ .ג ,9 .א
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 ןביולרעד טנעקעג ךיז עיצַארטסינימדא-טלעווזור יד טָאה ייז ןגעג ,ןטַאנגַאמ

 סע טָאה ענַאל יד ןעװ ,גנולעטש עכעלטניירפ-רעטעברַא ןַא ןעמענ וצ

 | .טרעדָאפעג

 טריפעגסיורַא ןכַאפ-?לדָאנ ךס ַא ןענייז רעטעברַא יד ןופ חכ םעד םימ
 ,סיזירק ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ סָאַאכ םעד ןופ ןרָאװעג
 נָא ןַא ,ןאמליה ינדיס ,טנעדיזערּפ סנעמעוו ,רעדיינש-רענעמ יד ייב רָאנ
 -רַא רעקיצנייא רעד) עיצַארטסינימדַא סטלעווזור ןיא שטנעמ רענעעזעג
 ענַאל ערעווש יד זיא ,(*,א.ר.נ רעטריזינַאגרָאער רעד ןיא רעייטשרָאפ-רעטעב
 רעד .קיירטס ןייק וצ טזָאלרעד טינ טָאה ןַאמליה .ןרָאװעג טרעסעברַאפ טינ

 עטסגרע יד ןופ ןעוועג זיא ,רעדיינש יד ןגָארטעגרעטנוא טָאה רע סָאװ ,דוָאק
 ןדנוטש-טעברַא 26 ןוא עדנוטש ַא טנעס 40 .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא
 .ךָאו ַא

 -עלַאב יד .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה רעּפעש יד ןיא דנַאטשליטש רעד
 םעד ןריקַאטַא ןעמונעג ןבָאה ןכַאפ ערעדנַא ןוא סערד ,קוָאלק ןיא םיטַאב
 .ץעזעג ַא ןופ חכ םער ןגָארקעג סע טָאה סדוָאק יד ךרוד שטָאכ ,ןיול-םומינימ

 ןסערעטגיא-רעטעברַא יד ןגעג טעבראעג ןבָאה ןטסיגָאטסװַָאל יד

 -סיורַא עריא ןוא .י .וו ,נ ,7 .א רעד ןיא עיצַארטסינימדַא-יקסניבוד יד
 ןַאמרעמיז .ס טימ ןטסינַאטסװַאל יד ,(רעכַאמסערד) 22 לַאקָאל ןיא רעפלעה
 ןיא ףליה עטסעדנימ יד רעטעברַא יד ןבעגעג טינ ןבָאה ,ץיּפש רעד ןיא
 יד ןרענרערַאפ וצ םיטַאבעלַאב יד ןופ ןכוזרַאפ יד ןגעג דנַאטשרעדיװ רעייז
 טרעוו ןיול-םומינימ רעד ואוו ןטרָאד .רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב"טעברַא
 ,ּבַאש ןופ רעטעברַא יד קנַאד ַא ךעלסילשסיוא סָאד זיא ,ןטלַאהעגפיוא ךָאנ
  -םיזסע רעּפעש עֶלַא ןיא טינ טייוו רעבָא .ןסניוועג ערעייז ןָא ןטלַאה סָאװ
 ןרָאװעג ןיול-סומיגימ רעד זיא רעּפעש ךס ַא ןיא .ןיול-םומינימ רעד טריט
 ךיוא םומיסקַאמ רעד סע זיא רעּפעש ערעדנַא ייר ַא ןיא ןוא םומיסקַאמ רעד
 .רעמ טינ

 -ווָאל יד .עירטסודניא-סערד רעד ןיא טסנרע עגַאל יד זיא סרעדנוזַאב
 יד ןופ רעטייוו קעװַא זיא 22 לַאקָאל ןופ לָארטנָאק ןיא עּפורג עשיטסינַאטס

 ,יערַאמ פיליפ ,רעריפ-ןָאינוי רעטייװצ ַא זיא ,1959 ,ץרעמ ןטימ ןיא 5
 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ,סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי יד ןופ טנעדיזערּפ-סייוו
 גרעבשטיר-טלעווזור ןשיווצ "םולש , םוצ טכַארבעג טָאה סָאד .א.רנ רעטריזינַאגרָאער
 .טפָאשרעריפ .ל ווָא .פ .א רעד ןוא
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 "עכעלטפַאשנסיװ, יײלרעלַא ןטכַארטוצ ןיא עטמאַאב עטכער ענעפָא

 ןופ ןטנעמורטסניא טייקכעלקריוו רעד ןיא ןענייז סָאװ ,רענעלּפ-ריצודָארּפ

 - .טינש-ןיול

 -מוא יד ,(* גנוגעװַאב-רעטעברַא רעצנַאג רעד ןיא עגַאל עטרעדנעעג יד

 -לדָאנ יד ןיא ןיא ךיוא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ןופ סעקַאטַא עכעלרעהפיוא

 עמַאס יד יװ ,טײקיגײא ןָאיויידײרט ןופ ענַארפ יד טקורעגסױרַא ןכַאפ

 -סערד ריא ןבענענפיוא טָאה ןָאינוי עלעירטסודניא יד .עגַארפ עטסלעוטקַא

 יד רעבָא ,22 לַאקָאל ןיא רעדילגטימ עריא טקישעג ןוא גנוליײטּפָא רעכַאמ

 רעד ןיא סערעירַאק ערעייז טיובעג ןבָאה סָאװ ,עטמאַאב עשיטסינָאטסוװַאל

 ײלרעלַא טכַאמעג ןבָאה ,"סנָאינוי לָאוד , וצ טפַאשרענגעג רעייז ףיוא ןָאינוי

 יד .ןָאינוי רעלעירטסודניא רעד ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג יד ןטייקירעווש

 טָאה עיציזַאּפָא יד .טריטידערקסיד ןרָאװעג זיא עיצַארטסיניפדַא-ןַאמרעמיז

 .ןעמיטש ענעבעגענּפָא עלַא ןופ טנעצָארּפ 40 םורַא ןניוצעג ןלַאװ ייר ַא ןיא

 ןקערש וצ ךיז ןכַאזרוא עקיגָאװ טַאהעג רעבירעד טָאה עּפורג-ןַאמרעמיז יד

 רעכעלדעש רעד ףיוא ךיז ןעייטשרַאפ סָאװ רעכַאמסערד רעטרעדנוה עיינ רָאפ

 .קיטילָאּפ רעשיטסינָאטסוװַאל

 טעװעלַאשזעג טינ ךיוא ןבָאה ךַאפ-רָאפ ןיא ןטסינָאטסוװָאל עכעלטע יד

 -טימ ןטסינַָאטסװָאל יד ןבָאה רעירפ .גנוקינייארַאפ ַא ןרעטש וצ ימ ןייק

 טכַאמענ גנע ייז ןבָאה עטכער יד .ליסנואק טניאשזד ןטכער ןטימ טעברַאעג

 סרעירָאפ יד ןעוו .טרילָאזיא ןצנַאנניא ןבילבעג ןענייז ןטסינָאטסוװָאל יד ןוא

 ןײא רַאפ ןנאלשרָאפ עריא טימ ןעמוקענסורַא זיא ןָאינוי עלעירטסודניא

 טרעדנעעג ןטסינָאטסװָאל יד ןבָאה ,.? ווֶא .פ .א רעד ןופ לייט ַא יו ,ןָאינוי

 רעד ןיא ןטערטניירַא ןופ רענגעג ןרָאװעג ןיוש ןענייז ןוא קיטקַאט רעייז

 רעד ןיא ןבירטעג ןטסינָאטסװָאל יד ןבָאה קיטקַאט עבלעז יד .,5 וװָא .פ .א

 ַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןטסינומָאק יד ןעוו ,ןָאינוי רעטעברַא-ךיש דעטיינוי

 יד .,ןָאינֹוי וש ןוא טוב רעד טימ טייקינייא ןָאינוי-דיירט רַאפ גנוגעווַאב

 .לָאב-סופ ַא ןטסינַאטסוװַאל יד ייב זיא טייקינייא ןָאינוי-דיירט ןופ ענַארפ

 .רעטעברַא יד טקידעש סע שטָאכ ,עּפורנ רעייז ךיז טניול סע יװ ,סע ןפרַאװ ייז

 ןרָאװעג רעדיוו עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא ענַאל יד זיא 1958 גנילירפ

 יַאב ֹוצ טינ ןעשַארטס םיטַאבעלַאכ-סערד ןוא -קוָאלק יד .טגנערטשעגנָא

 -ןָאינוי זיא ןכַאפ ערענעלק ייר ַא ןיא ,ןָאינוי רעד טימ ןכַאמּפָא יד ןעיינ

 -ריצודָארּפ רעד זיא רעדיינש-רענעמ יד ייב .ריּפַאּפ ןפיוא רָאנ לָארטנָאק

 יי

 ,לגילפ רעקניל רֶצֹד ; לטיּפַאק עז (*
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 ןענידרַאפ רעּפעש עטסעב יד ןיא זַא ,ןרָאװעג ןגיױצעגפיורַא יױזַא דרַאדנַאטס
 .ךָאו א ראלָאד 20 ןוא 18 ןשיוװצ יו רעמ טינ ראי ןכרוד רעדיינש יד

 ןסויוװעג ןטלַאהוטסיױא ןפמעק ןפרַאד ןלעװ רעטעברַא

 ןכייצ םעד רעטנוא ןעגנַאנעגכרוד זיא ןכַאפ-לדָאנ יד ןופ עטכישענ יד
 בילוצ .רעריפ-ןָאינוי יד ןנעג ןוא םיטַאבעלַאב יד ןגעג . ףמַאק ןטלּפָאד ַא ןופ

 יד ןענייז ,ןכַאזרוא עוויטקעיבוס ,ךעלכַאזטּפיוה ,ןוא עוויטקעיבָא ייר ַא
 יד .טקידנערַאפ טינ ךָאנ זיא עטכישעג יד רעבָא .ךיירגיז סיױרַא רעריפ-
 ףמַאק רעטלּפָאד רעבלעז רעד .ןבירשרַאפ טינ ךָאנ ןענייז רעטעלב עטצעל
 ןבָאה רעטעברַא-לדָאנ יד סָאװ ,גנוראפרעד יד .,רעטעברַא יד רַאפ טייטש
 יד ןיא ןעמוק ץונוצ טוג ייז ףרַאד ,דָאירעּפ-ףמַאק ןגנַאל םעד ןיא טלמַאזעגנָא
 .ןעגנוטערטסױורַא עקידרעטעּפש ןוא עקיטציא



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-פקעז

 םטעטירעּפסַארּפ ןיא

 ננוטיירּפשסיוא ןוא ספירטסודניא ףיינ ןיא סטנעמטסצווניא טסיורג
 -ניא ןופ טשיצַארטנעצנַאק שקידרעטיײװ יד --- .ץירטסודניא-יוב ןופ
 שקידנעטש ַא --- .סצירטסודניא "טשקנַארקא -- .ץנַאניפ ןוא עירטסוד
 -ףסעבסיוא ץשינַאלַאנכעט---.עוָאלטשברַא ןָאילימ 4 םורַא ןופ ײמרַא
 -טינשכרוד---.רצטצברַא ןופ טץגַאל ןרצגרצרַאפ שינצנָאי ןוא ןפננור
 ---.ררַאדנַאטס-סנבצל םומינימ ןופ רצקירעדינ ליפ טסנידרַאפ רעבצל
 -רעטשרטרַאפ-רעטשברַא---גנַאגרעטנוא רצייז ןוא ןעקנַאב-רעטצברַא
 ןופ רטנעלּפ יד ןָא טמצנ .ל וװָא .פ .א---.רצנעלּפ-תומתוש ןוא טפַאש
 ןיא טצברַא-ןציורפ ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד---.םזילַאטיּפַאק "םציינ;
 טרצװ ןקירבַאפ יד ןיא עקירפצירפעדנימ ןופ לָאצ---.ץעירטסודניא רעד
 .טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא רעדילנטימ טרילרַאפ ,ל וװָא .פ .א---.רעסצרג
 סקיירטס יד --- ,סנָאינוי יד ןיא גניריטצקפר ןוא םזירעטסננקג ---
 ---.לגילפ ןקניל ןופ ןפמַאק יד ןוא סצירטסודניא "ץקנַארקא יר ןיא

 -- .קינייא ןטסילַאטיּפַאק --- .גנורעוושרַאפ יטצזנַאװ-ָאקַאס יד
 סָאװ ,ץיצקַא רעשיטנַאטילימ ןרעטש ןטסילַאיצָאס ןוא .ל ווָא ,פ .א

 ,רעריטרַאמ ייווצ יד ןצװצטַאר ןצק

 ןעמוקוצייב ןזיװַאב ןטסילַאטיּפַאק עשינַאקירעמַא יד ןבָאה 1929 ןיא
 יד סָאװ סננעמרַאפ עקיזיר יד ,1922-1921 ןופ סיזירק המחלמ-ךָאנ םעד

 ןענייז ייז ןעוו ,דָאירעּפ-המחלמ םעד ןיא טלמַאזעגנָא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק
 ,טלעוו רעבלַאה ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ ןוא תורוחס ןופ ןטנַארעּפיל יד ןעוועג
 וצ ןרעו טצונַאב ףרַאד טלענ סָאד .ןרעוו טריטסעווניא טפרַאדַאב ןכָאה

 ערעטייוו ןעלמַאז ןלָאז ןטסילַאטיּפַאק יד עכלעוו ןופ תורוחס ןריצודָארּפ
 ,סנגעמרַאפ

 -סודניא ,עגנוי-רָאנ רעדָא ,עיינ :ייװצ ןעוועג ןענייז ןלַאװק עכלעזַא
 .עירטסודניא-יוב יד ןוא סעירט

 סעירטסודניא עכלעזַא ןיא ןרָאװענ טריטסעווניא ןענייז ןרַאלָאד ןענָאיליב

 -ַארע ,ןליבָאמָאטָא ,גייצעג ןוא ןטַארַאּפַא עשירטקעלע ,טפַארק עשירטקעלע יו
 (דייז רעכעלטסניס) ןָאיער ,םליפ עקידנדער יד ,םונימולַא ,ָאידַאר ,ןענַאלּפ
 .ןרָאװעג טיובענפיוא ןענייז ןלימ ןוא ,ןקירבאפ עקיזיר .ןפָאטש עשימעכ ןוא
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 -ּמִא ןענייז ןטנַאקירבַאפ עלעודיווידניא רעדָא סעינַאּפמָאק עניילס ענלצנייא

 יד יװ ,ןטנַאנינ עשיטסילַאטיּפַאק ןופ ןרָאװענ ןעננולשעגנייא רעדָא טפיוקעג

 יד ,עירטסודניא-?ליבָאמָאטָא רעד ןיא ?עינַאּפמָאק סרָאטָאמ לארענעשזד,

 -טָא ,ךָאנ ןוא "ןָאשיײרָאּפרָאק לעקימעק , ,"עינַאּפמָאק םונימולַא ןַאקירעמַא,

 ןיא ןנייווצ עשימָאנָאקע עטסקיטכיוװ יד ןרָאװעג לענש ןענייז סעירטסודניא יד

 -סָארּפ רעד סיוטש ןקרַאטש א ןבענעג טָאה גנוטיירּפשסיוא רעייז ,דנַאל

 | ,טעטירעּפ

 ןופ ףיױלרַאפ ןיא ,עירטסודניא-יוב יד ןעוועג זיא לַאװק רעטייווצ רעד

 טלעטשענּפָא ןצנַאנניא רעזייה עטַאװירּפ ןופ ננואיוב יד זיא ןרָאי-המחלמ יד

 .ןלאירעטאמ-יוב עלא ןעננולשעגנייא טָאה טייקידנעווטיונ-חמחלמ יד .,ןרָאװעג

 טָאטש ןיא סמרַאפ יד ןופ םָארטש ַא ןניוצעג ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -מוא טפאשננע יד ,ףרַאש ןרָאװעג זיא ןעננוניואוו ןיא לננַאמ רעד .ןיירַא

 ןעיוב טלָאװעג ךיוא ןבָאה ,טלענ גונעג טָאהעג ןבָאה סָאװ ,עכייר יד .רעיוהעג

 .ךיז רַאפ סעליוו ןוא ןצַאלַאּפ עיינ

 -ענ טָאה ןוא ןגיטשעג קידלַאװג טלענ-הריד זיא ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ןופ רעמיטננייא ןוא סדרָאלדנעל .רעניואוונייא ןופ סקיירטס-ןסַאמ טכַארב

 .ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק ןוויטַאלוקעּפס ןופ ןטיפָארּפ עסיורג טכַאמעג ןבָאה ןדָאב

 ןרעכעה ַא ףיוא לָאמ סעדעי ןוא טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג ןענייז רעזייה

 ,םוב טייטסע-ליר ןכעלריטַאנמוא ןא ןפַאשַאב טָאה סָאד .זיירּפ
 ןיא .רעזייח ןעיוב וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ןטנַאלוקעּפס ןוא רעיוב

 -ַאב ןעווענ רעירפ ןענייז סָאװ ןטננענ עצנַאנ ןעמוקענוצ ןענייז טָאטש רעדעי

 ןבעגעג ןבָאה ןעקנַאב יד .,דמַאז טימ טקעדענוצ רעדָא זָארג טימ ןסקאוו

 יד ןיא ןרָאװעג טנײלעגנײרַא ןענייז ןרַאלָאד ןענָאיליב ןוא טידערק ןטיירב
 ,ןליבָאמָאטָא ראפ ןנעוו עיינ ןוא ,ןלעטָאה עיינ ,רעזייה עיינ

 טרעדָאפענ טָאה ןנייווצ עטנכערענסיוא-ןביוא יד ןופ גנוטײרּפשסיױוא יד

 ןוא ,טנעמעצ ,זָאלג ,ליוא ,ימונ ,רעּפוק ,ןזייא ןוא לָאטש ןופ ןסַאּפַאז עסיורג
 -ַאמ עיױר-בלַאה יד ןריצודָארּפ סָאװ סעירטסודניא-טנורג יד .ןכיילג סָאד
 .ןעגנולעטשַאב טימ ןרָאװעג ןפרָאוװרַאפ ןענייז ןלַאירעט

 .עיצקודָארּפ ןופ סקואוו םעד ןרירטסוליא ןלעוו ןרעפיצ עקינייא

 עירטסודניאילָאטש יד

 עיצקודָארּפ רעכעלטלעוולַא ןופ טנעצָארּפ עיצקודָארּפ רָאו

 טנעצַארּפ 8 סעקלַאב-לָאמש ,ןָאמ 144,/48,28 -- 77
8 -- 40,888,2280 " 4 48 4 



 ןייטשּפצ ןלמ 66

 ןליבָאמָאטָא

 + עיצקודָארּפ רָאו

 8,880,000 --- = היי יז יה .דדיד יח ישי די 1097

 00!,2/2808 טא ראה ר א ראט טא אטא א 1098

 רעכעה ןענייז ,טלעוו רעד ןיא ןליבָאמָאטָא ןָאילימ 80 וצ טנעָאנ ןופ

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעוועג ןָאילימ 2

 מפָארק עשירטסעלע

 ןפָארטַאב טפַארס רעשירטסעלע ןופ עיצקודָארּפ יד טָאה 1998 ןיא

 .(טפַארק-דרעפ טנזיוט 400 ,ןָאילימ 80) ןדנוטש עטַאווָאליק 0
 רעד ןופ טנעצָארּפ 48.1 .192/ ןיא יװ רעמ טנעצָארּפ 9.8 טימ ןיא סָאד
 .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןענופענ ךיז טָאה טפַארק-רעסַאוװ רעכעלטלעוולַא

 יד ןעיוב ןעמונעג טָאה דנַאברַאפ-ןטעװַָאס רעד רעדייא ןעוועג זיא סָאד)
 (.ךָאנ ןוא ,יױבדַאגלָאװ ,יוב-רּפעינד רעד יו ,סעיצנַאטס טפַארק-רעסַאװ עסיורג
 טּפַארק-ביירט רעשינַאכעמ רעצנַאג רעד ןופ טנעצָארּפ 78 זיא ראי ןבלעז ןיא

 | ,טעטיצירטסעלע ןופ ןעמוקעג דנַאל ןיא

 ןריקנַאב ווא ןעֶקנַאב

 רעד ןיא ןעגנַאנעגנָא ןיא עיצַארטנעצנָאק עקיטכיט רעבָא עליטש ַא

 וצ טנעֶאנ טרינָאיצקנופ ןבָאה דנַאל ןיא סָאװ טקוקעג טינ .טלעוו-ץנַאניפ
 טרילָארטנָאק ןעקנַאב עקיטכעמ עּפורג עניילק ַא רעבָא טָאה ,ןעקנַאב 0

 יד ןעננולשעגנייא ןבָאה ןעקנַאב עסיורג .דנַאל ןצנַאג ןופ טידערק םעד

 ןּפמורשעגנייא זיא דָאירעּפ-טעטירעּפסָארּפ ןיא רָאי ןדעי ,ןעקנַאב ערענעלק

 -רעביא יד ןופ ןגעמרַאפ רעד ןניטשעג זיא סע ןוא ןעקנַאב לָאצ יד ןרָאװעג
 טנזיוט ריפ ןעמוקענרָאפ ןענייז 1920 זיב רָאי קילדנעצ םעד ןיא .ענעבילבעג
 | .ןעגנוצלעמשפיונוצ-קנַאב

 ןענייז ,1999 ילוי ןיא ,ןָאלעמ רַאטערקעסזץנַאניפ ןופ טכירַאב םעד טיול
 2,000 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ סעּפורג-קנַאב 280 ןעוועג דנַאל ןיא

 15 רעכעה ןופ לַאטיּפַאק ַא טָאהעג ןבָאה סעיצַאניבמָאק 220 יד ,ןעקנַאב
 ,רָאלָאד ןָאיליב
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 ,1980 בייהנָא ןיא ,טלעוו רעד ןיא ןעקנַאב עטסקיזיר ןציירד יד ןשיוצ
 :ןענייז סָאד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא סקעז ךיז ןעניפעג

 ןָאילימ 200 ,ןָאיליב 2 רעכעה טימ ,?רָאי וינ ןיא "יטיס לַאנָאשענ;

 ,רַאלָאד
 .רַאלָאד ןָאיליב 2 רעכעה טימ ,קרָאי וינ ןיא "טסָארט יטנַארַאנ,

 .רַאלָאד ןָאילימ 780 ,ןָאיליב ַא טימ ,סרָאי וינ ןיא (* "לַאנָאשענ םיישט,

 .רַאלָאד ןָאילימ 100 ,ןָאיליב ַא טימ ,ָאגַאקיש ןיא ?לַאטנעניטנַאק ,

 ןָאילימ 78 ,ןָאליב ַא טימ ,אקסיצנארפ ןַאס ןיא ?ילַאטיא ווָא קנעב ,

 .רַאלָאד

 .רַאלָאד ןָאיליב ַא רעכעה טימ ,קרָאי וינ ןיא ?טסָארט לבייטיווקע,

 לדוגַאה רעשידנעלסיוא

 ןופ ססואוו ןיא טלניּפשעגּפָא ךיז טָאה עיצקודָארּפ רעד ןופ סקואוו רעד

 ,לדנַאה ןשידנעלסיוא

 דנַאלסיוא ןיא טריפענסיורַא ןטאטש עטקיניײארַאפ יד טָאה 1928 ןיא
 -נײרַא .רַאלָאד 8,199,000,000 ןופ טרעוו ןפיוא ןלַאירעטַאמ ןוא תורוחס

 סָאד .רַאלָאד 4,091,000,000 ןופ טרעוו ןפיוא דנַאלסיױא ןופ יז טָאה טריפענ
 ןגעג סנַאלַאב ןקיטסנינ ַא טאהעג ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עניה יד זַא ,טניימ
 ןיא 1928 .רַאלָאד ןָאילימ 88 טימ ןָאיליב ַא ןופ עמוס רעד ףיוא דנַאלסיוא

 ןופ ןרָאירדמחלמ יד טניז ?דנַאה ןשידנעלסיוא ןיא רָאי עטסכעה סָאד ןעוועג

 .ןזירּפ עטפיורשענפיוא ערעייז טימ 1918--+-6

 סטנעמטסעוגיא עשידנעלסיוא

 סטנעמטסעווניא ןוא תואולה עשינַאקירעמַא ןופ עמוס יד טָאה 1928 ןיא

 יד ןיירַא טינ ןעייג םעד ןיא .רַאלָאד ןָאיליב 14 ןפָארטַאב דנַאלסיוא ןיא

 עטריאילַא יד ןעילענ טָאה ןָאטגנישַאװ ןיא גנוריגער יד סָאװ רַאלָאד ןָאיליב 0

 .גירק ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעננוריגער

 עטַאװירּפ וצ ןרָאװעג ןעילעגנ זיא רַאלָאד ןָאיליב 14 יד ןופ טנעצָארּפ 2

 ןיא ןרָאװעג ןעילעג טנעצָארּפ 49 זיא ןופרעד .דנַאלסיױא ןיא ןטסילַאטיּפַאק

 יד ןרָאװעג גנוצלעמשפיונוצ ַא ךרוד לַאנָאשענ סיישט יד זיא רעטעּפש (*
 .דנַאל ןיא עיצוטיטסניא עלעיצנַאניפ עטסערג
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 עטקינייארַאפ יד ןיא ןעילעג ןבָאה ןיילַא ןטסילַאטיּפַאק עשטייד .עּפָאריײא

 עשינאקירעמַא יד ןופ חכ ןטימ .רַאלָאד ןָאיליב ריפ ןופ רעכעה ןטַאטש

 רעדער יד גנַאג ןיא ןזָאל וצ ןזיוװַאב ןטסילאטיּפַאק עשטייד יד ןבָאה ןרַאלָאד
 .עירטסודניא רעייז ןופ

 טיײסיזָאלטעברֿא עשיגַאלַשנבכעט יד ןוא סעירטסודניא "עקנַארס, יד

 "עקנַארק , ענייז טַאהעג םזילַאטיּפַאק רעד טָאה ןרָאי עטסעב ענייז ןיא
 .עזָאלטעברַא ײמרַא עקידנגייטש ןייז ןוא סעירטסודניא

 ןופ ףױלרַאפ ןיא ךיז ןבָאה סעידטסודניא עסיורג ןוא עקיטכיוו ייד ַא

 .עיסערּפעד רעשינַארכ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןענופענ טעטירעּפסָארּפ רעד

 וצ טנעָאנ טסיטפעשַאב סָאװ ,ליטסקעט ; ןעווענ ןענייז סעירטסודניא עכלעזַא

 סָאװ ,עירטסודניא-ןליוק יד ; טעברַא ןַארַאפ זיא סע ןעוו רעטעברַא ןָאילימ ַא

 -רַא טנזיוט טרעדנוה סקעז םורַא גנידַאב ןבלעז ןפיוא טקיטפעשַאב טָאה

 -נירַא ךיוא ךיז טָאה ?טיײהקנַארק , ַא .עירטסודניא-ץליהעג יד ןוא ,רעטעב

 ןיא ןוא ליטסקעט ןיא טייהקנַארק יד .עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא טּפַאכעג
 ןיא ןערטנעצ-עיצקודָארּפ עיינ ןופ גנייטשפיוא םעד ןופ טמַאטשעג טָאה ןליוק

 ערעייז טריפענרעבירא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט ,ןטַאטשיםורד יד

 יד ןיא  ,טפארק-טעברַא רעקיליב וצ ןוא לָאוװמיױב וצ רעטנעענ ןקירבַאפ

 עיצקודָארּפ עסיורג ַא טלקיװטנַא סעינַאּפמַאק-ןליוס יד ןבָאה ןרָאי-המחלמ

 -ןליוק רערעטלע רעד טימ טרירוקנָאק טָאה סָאװ ,ןטַאטש-םורד יד ןיא
 ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא .ןופצ ןיא עיצקודָארּפ

 עסיורג יד ןיא רעּפעש ןופ "עיצַארגימע , יד בַאטשסאמ ןסיורג ַא ףיוא

 ןוא לָארטנָאק-ןָאינוי ןדיימוצסיוא ידכ ,ךעלטעטש עניילק יד וצ ןערטנעצ

 טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה עירטסודניא-רעדיילק יד .ןעגנוגננידַאב-טעברַא ערעכעה

 טפַארק-טעברַא עקיליב יד קידנצונסיוא ,דנַאל ןופ ןעלקניוו עטייוו ךס ַא ןיא

 .ךעלטעטש עניילק יד ןיא ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ןופ

 -יטסילַאטיּפַאק רעד ןופ תונברס עקיצנייא יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 -סָארּפ רעטַאז רעד ןיא וליפַא .רעטעברַא יד ןעוועג ןענייז טייהקנַארק רעש
 םַאנסיוא ןטימ ,טיונ טימ ?לופ ,ןבעל ןטרעטַאמעג א טריפעג ייז ןבָאה טעטירעּפ

 ןיא עיציזַאּפ-?לסילש .ַא ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ רעטעברַא סעּפורג עניילק ןופ

 .סעירטסודניא יד

 ךיוא ןענייז עירטסודניא רעד ןיא ןעננורעפעבסיוא עשינָאלָאנכעט יד

 -ַאטיּפַאק יד רַאֿפ ,רעטעברַא יד ףיוא טייקירעווש רעצנַאנ רעייז טימ ןלַאמעג
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 לַאװק ַא ןעוועג ןדָאטעמ-טעברַא עיינ יד ןוא ןענישַאמ עיינ יד ןענייז ןטסיל
 רעד ןופ ןטסָאק יד טכַאמעג רעקיליב ןבָאה ייז לייוו ,ןטיּפָארּפ עיינ ןופ
 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןישַאמ יד זיא רעטעברַא יד רַאפ .עיצקודָארּפ
 -סםקע רעטקרַאטשרַאפ ןופ לאװק ַא ןיא ןדָאטעמ-עיצַאזילַאנָאיצַאר יד ןוא הללק
 ,רעגנוה ןוא עיצַאטַאולּפ

 ןעוועג דנַאל ןיא ןענייז ,רָאי-עיצקודָארּפ ןטסכעה םעד ןיא ,1928 ןיא
 יד ןבינ ןעגנוצַאשּפָא עטסֹויטַאװרעסנָאק עמַאס יד .עזָאלטעברַא ןענַאילימ
 יז ןבָאה ןטסימָאנָאקע ערעדנַא .ןָאילימ ריפ רעכעה ןיא עזָאלטעברַא לָאצ
 ,רעטעברַא ןעוועג ןענייז סָאד .ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא ףניפ ןיא טצַאשענּפָא
 עירטסודניא רעד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא קידנעטש ףיוא ןענייז עכלעוו
 -ירעמַא) .ןעגנוריפנייא ןוא ןדָאטעמדעיצַאזילַאנָאיצַאר ענעדיישרַאפ יד בילוצ
 (,1928 ,ךוב'רָאי רָאבייל ןַאק

 -טעברַא עסיורג ןופ גנולמַאזנָא יד ןגיטשעג רעטייוו זיא קיטייצכיילג
 .ןעגנומענרעטנוא ערעקיזיר רעדָא ערעקינייוו ןיא סעּפורג

 ןעוועג רעטעברַא-ןיול עלַא ןופ לטרעפ ַא וצ טנעָאנ ןענייז 1920 ןיא
 רָאנ ,רעטעברַא רעמ ןוא טנזיוט ןלייצ סָאװ ןעגנומענרעטנוא ןיא טקיטפעשַאב
 קיצפופ ןופ ץַאלּפ ַא ןיא ןעוועג טקיטפעשַאב זיא ףניפ עדעי ןופ רעטעברַא ןייא
 .רעקינייוו ןוא רעטעברַא

 טכַא ןוא ןביז ןשיווצ ,ןעגנומענרעטנוא עּפורג עניילק ַא טָאה 1929 ןיא
 עלַא ןופ טנעצָארּפ 71 טקיטפעשַאב ,לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ
 רעסיורג רעד רעביא ןפרָאװעצ ןעוועג ןענייז עקירעביא יד ,רעטעברַאדןיול
 ,ןעגנומענרעטנוא עגיילק טייהרעמ

 -ניא יד זיולב טינ טּפַאכעגמורַא טָאה עיצַארטנעצנָאק ןופ סעצָארּפ רעד
 ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןוא םעטסיס-?ייטרַאפ יד ךיוא רָאנ ,עירטסוד
 סעינַאּפמָאקדזַאג ןוא -עירטקעלע עשיטנַאנינ ,ןטפעשעג-"טייק , עקיטכעמ ייר
 ,ןכיילג סָאד ןוא

 -םיוא ןָא רע טָאה 1928 ןיא טנעדיזערּפ רַאפ ןפָאלעג זיא רעוואוה ןעוו
 טגירק עקירעמַא ןיא רעטעברַא רעד סָאװ ןטסנידרַאפ יד טימ טכָאפעג רעה
 ןטָארד ענייז ףיוא טַאבָארקַא-קריצ ַא יו ןרעפיצ טימ טרילגנָאשז ןבָאה ןישַאמ עשינַאקילבוּפער יד ןוא רעוואוה .עּפָאריײא ןיא רעטעברַא יד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 ןענָאמרעד וצ ןעמוקעגסיוא זנוא זיא פטיּפַאק רעדנַא ןֵא ןיא .קירטש ןוא
 רעד ןיא ןסינעג רעטעברַא סָאװ ןקילג יד טימ יײרעמירַאב עטסוּפ יד-טָא
 : .יירעמיראב רעדי-טָא ןופ טייקשלַאפ יד ןקיטעטשַאב ןלעבַאט עכעלטע טימ רימ ןלעװ ָאד .עקירעמַא רענעדלָאג
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 --- טלעווזור ןופ עדָאטעמ יד ךיוא זיא סָאד ןוא --- עדָאטעמ סרעוואוה

 עטריציפילַאװק ענעבילקעג ןופ ,ריּפַאּפ ןפיוא ,ןטסנידרַאפ יד ןעמענ וצ זיא

 -רעטעברַא םעד ןופ טייהרעמ יד לַאפ ןייק רַאפ טינ ןטערטרַאפ סָאװ ןכַאפ

 -רעטעברַא ןצנַאג םעד ןופ ןטסנידרַאפ יד יו ןלעטשסיורַא ייז ןוא סָאלק

 ןענייז ,טייהרעמ רעסיורג רעייז ןיא ,ןכַאפ עטריציפילַאוװק יד ,רעמ ךָאנ ,סָאלס

 סױרַא טסור רעקיטילָאּפ רעשיטסילַאטיּפַאק ַא ןעוו .ןעגנוקיטפעשאב-וָשועס

 טעטש ערערדנַא ןיא ןפָארטַאב טָאה סָאװ ,רעגייל-לגיצ ַא ןופ ןיול-ןָאינוי םעד

 -כרוד יד ןופ רעטסומ ןייק טינ סָאד ןיא ,עדנוטש ַא 41,758 יו ךיוה ױזַא

 יד ןופ קידנדער טינ ןיוש ,רעגייל-לגיצ םעד ןופ ןטסנידרַאפ עכעלטינש
 ןטַאנָאמ ףניפ ַא יו רעמ טינ טעברַא רענייל-?ניצ רעד .רעטעברַא-?יטססעט
 ןיא ןרעוו טלייטעגנייא ףרַאד ןיול ןייז ,ליפ ױזַא טעברַא רע ביוא ,רָאי ןיא

 ןייק טינרָאג ןיוש ,רעדנַא ץנַאג ַא ךיז טמוקַאב טלָאמעד .רָאי ַא ןכָאװ 2

 ,דרַאדנַאטס-פנבעל רענַאקירעמַא ןכיוה ןטשרמולכ םעדיטָא ןופ דליב לעה

 -- ןגיטשעג זיא טעטיויטקודָארפ"רעטעברפא

 ןלַאפעג זיא רעטעברַא לָאֹב

 טנזיוט קיצכעז טימ ןָאילימ 98 ןעוועג ןענייז 1920--1918 ןרָאי יד ןיא

 .סעירטסודניא עֶלַא ןיא רעטעברַא
 ןלַאפעג רעטעברַא עלעירטסודניא לָאצ יד זיא 1928--19296 ןרָאי יד ןיא

 ייוצ וצ טנעָאנ ןופ גנורענעלקרַאפ א ,טנזיוט 140 טימ ןָאילימ 23 ףיוא

 רעטעברַא םענלצנייא םעד ןופ טעטיוויטקודָארּפ יד רעבָא .רעטעברַא ןָאילימ
 ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה רעטעברַא רעקינייװ ןָאילימ ייווצ טימ .ןגיטשעג זיא
 -ָאיצַאר ןוא עיצקודָארּפ-ןסַאמ .עיצקודָארּפ ערעסערג ַא ןגירקוצסיורַא ןזיװַאב
 ,םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןענייז עיצַאזילַאנ

 ןופ טעטיוויטקודָארּפ עכעלטינשכרוד יד טָאה 1920---1918 ןרָאי יד ןיא

 ןטקנוּפ 100 לָאצ יד) .ןטקנוּפ 124 ןטלַאהעג רעטעברַא םענלצנייא םעד

 (.טעטיוויטקודָארּפ רעלַאמרָאנ רעד רַאפ ןעמונעגנָא זיא
 םעד ןופ טעטיוויטקודָארּפ עכעלטינשכרוד יד טָאה 1927--1926 ןיא = |
 .ןטקנוּפ 184 טכיירגרעד רעטעברַא םענלצנייא

 טרעדנוחרָאי ןטס90 ןופ ביֹוהנֶא ןופ דָאירעּפ ןצנַאג םעד טמענ ןעמ ןעוו
 : דליב עדנגלָאפ סָאד ךיז טמוקַאב

 ןניטשעג זיא עירטסודניא ןיא רעטעברַא םעד ןופ טעטיוויטקודָארּפ יד
 | ,טנעצָארּפ 49,9 ףיוא



 211 סָאלק-רצטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ טטבישצג

 ףיוא ןגיטשעג זיא עירטסודניא:םראפ רעד ןופ טעטיױיטקודָארּפ יד

 .טנעצָארּפ 8

 81 ףיוא ןניטשענ זיא רעטעברַא-ןַאב םעד ןופ טעטױויטקודָארּפ יד
 שש 1111 ,טנעצַארּפ

 116 ףיוא ןניטשעג זיא רעבערג-ןענימ םעד ןופ טעטיוויטקודָארּפ יד

 .(ןלַאטעמ יד ןריפסיורַא ןוא ןבָארג ןופ עיצַאזינַאכעמ רעד בילוצ) טנעצָארּפ

 88.9 ןופ טעטיױיטקודָארּפ ערעכעה ַא סיוא סע טכַאמ ךעלטינשכרוד

 ףיוא רָאנ ןגיטשעג טייצ רעצנַאג רעד רַאפ זיא רעטעברַא לָאצ יד ,טנעצָארּפ

 ןרָאװעג טרעסערגראפ זיא גנורעקלעפַאב יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,טנעצָארּפ 9

 | ,טנעצָארּפ 88 ףיוא

 ןיא ןליפַא ןרָאװעג טלעטשענּפָא טינ ןענייז ןדָאטעמ-עיצַאזילַאנָאיצַאר יד

 רעד רעטנוא טכיירגרעד ייז ןבָאה טקנוּפ ןטסכעה רעייז ,ןרָאי-סיזירק יד

 | .א,רנ

 -עיצקודָארּפ יד זיא 1928 ןוא 1927-1926 ןרָאי יד ןיא ןיוש רעבָא

 סעירטסודניא עסיורג יד ןיא רעטעברַא םענלצנייא םעד ףיוא גנודָאלנָא |

 -עג דרַאדנַאטס-עיצקודָארּפ רעד זיא דנַאנַאכָאנ .קידנקירד רעייז ןרָאװעג
 יד ןופ רעזייוו יד סיוארָאפ טסורעג ןבָאה ןרענישזניא יד .ןרָאװעג טרעכעה

 ךָאנ טגיילעגוצ ןבָאה רעעזפיוא יד ןוא ,ןטעברַא רעלענש ןלָאז ייז ,ןרָאטַאמ

 טָאה סָאװ ,םעטסיס-רָאלייט רעטסואווַאב רעד .רעטעברַא ןדעי וצ ןענישַאמ

 -- םעטסיס םעד ןופ רעטָאפ םעד ןופ ןעגנורעכיזרַאפ יד טיול --- טליצעג
 רעיונעג ַא ךרוד עצַארּפ סרעטעברַא םעד ןופ ןטייקירעווש יד ןרעגנירגרַאפ וצ
 רעד ייב ןכַאמ ןעק רעטעברַא רעד סָאװ ןעגנוגעוַאב יד ןופ גנולעטשטסעפ

 םעד םורַא ךיז טלקיוו סָאװ קירטש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,טעברַא

 ,רעפייטש ןוא רעגנע ץְלַא רעטייוו סָאװ זלַאה סרעטעברַא

 טלֶט קיטייגירפ רעטעברט טכַאמ שיגעגָשִי

 שינעגָאי עכעלשטנעממוא יד ןוא גנודָאלנַא-עיצקודָארּפ עסיורג יד
 -ירפ רעטעברַא יד ןכַאמ ןוא רענייב יד ןופ טפַאז יד סיוא ןגיוז (ּפא-דיּפס)
 עיצַאזילַאנָאיצַאר רעכעלקערש רעד ןֹופ תונברק עטסערג יד .טלַא קיטייצ
 יד ןיא טריטָאקיִאב שיטקַאפ ןרעוװ ייז .רעטעברַא עקירעילטימ יד ןענייז
 רָאי 45 ןופ רעטעברַא ןַא טניפעג ןעמ וא ןטלעז .סעירטסודניא עטסרעמ
 -ילַאוק-ךיוה ַא ךיוא זיא רע ןדייס ,קירבַאפ-ליבָאמָאטָא ןַא ןיא רעכעה ןוא
 - גנוטַארַאב ַא ףיוא זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .הכאלמ-לעב רעטריציפ
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 ןעמ טָאה 1998 ןיא (רעטעברַא ןָא ןלעטש עכלעוו) ןרָאטקעריד-לַאנָאסרעּפ ןופ

 -טעברַא יד ,(טימיל) רעטלע-טינשּמִָא רעד זיא רָאי 40 זַא ןפָא ץנַאג טדערעג
 ,רָאי קיצרעפ רעביא רעטעברַא ןייק טינ ןעמענ ןקירבַאפ עסיורג יד ןיא סָארויב
 .ןַאמכַאפ רעטלושענ-ךיוה ַא זיא רע ביוא םַאנסיוא ןטימ

 -וצ םעד ףיוא ןעוועגנ דנזעוונָא ןיא עטכישעג רעד ןופ רעביירש רעד
 .ל ווָא .ם .א יד ,1926 ןיא טיָארטעד ןיא ,? ווָא .פ ,א רעד ןופ רָאפנעמַאז
 עלעירטסודניא עסיורנ עכלעזַא ןיא ןרָאפנעמַאזוצ עריא ּפָא ךעלנייוועג טלַאה

 1926 ןיא רעבָא ,ןכיילג סָאד ןוא ,ָאזַאּפ לע ,יטיס קיטנַאלטַא --- יװ ןערטנעצ

 ןריזינַאנרַא וצ ךוזראפ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב רעריפ ,? ווא .פ .א יד ןבָאה
 טעברַאעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עירטסודניא-ל?יבָאמָאטָא עטריזינַאגרָאמוא יד
 .(ןטייקכעלגעמ-עיצקודָארּפ) טעטיצַאּפַאק רעלופ וצ טנעָאנ

 טָאה ,7 וֶא .פ .א רעד ןופ (גנוליײטּפָא) טנעמטרַאּפעד-לַאטעמ רעד
 -?יבָאמָאטָא יד ןופ ענַאל רעד ןיא ננוכוזרעטנוא ןַא טריפעגכרוד טלָאמעד

 ןרָאװעג טלייטעצ זיא גנוכוזרעטנוא רעד ןופ טָאטלוזער רעד .רעטעברַא

 ננוכוזרעטנוא יד טָאה רעטרעוו עכַאפנייא רעייז ןיא ,ןטַאנעלעד יד ןשיווצ

 דרָאפ סָאװ שינעגָאי יד ןוא ןדָאטעמ-עיצַאזילַאנָאיצַאר יד זַא ,טלעטשענטסעפ
 ןיא רעבעגטעברַא "רעטסעב, רעד ןיוש זיא דרָאפ ןוא --- טריפעגנייא טָאה

 ןעצ ,טכא ךָאנ, זַא ,עגַאל ַא ןפַאשענ טָאה --- עירטסודניא-ליבָאמָאטָא רעד
 ,ןטכארט וצ טייקיאייפ יד ןזיולב טינ רעטעברַא רעד טרילרַאפ טעברַא רָאי
 זיא קינָאטנייא-טננערטשעגנָא ױזַא ."םורַא ךיז טוט סע סָאװ ןליפ וצ רָאנ

 ,טעברַא יד
 סנירג יד .םעדיוב ַא טזָאלענסיױא ךיז טָאה רענעלּפ-עיצַאזינַאנרָא יד ןופ

 -ןָאטָאמ עקירעביא יד ןוא סדרָאפ יד ןדערנייא ןלעוו ייז זַא ,טפָאהעג ןבָאה
 .ם .א רעד ןיא רעטעברַא ערעייז ןעגנערבוצניירַא ןליוו ןטונ ןטימ ןטַאנגַאמ
 ןוא רעסיורג רעד ןופ גנוריזינַאגרָא יד זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו .,5 ווא

 5 ֹװֶא .פ ,א יד ןבָאה ,ףמַאק ַא טימ ןדנוברַאפ זיא עירטסודניא רעכייר

 .טקורעגסיױרַא ךיז ןטַארקָארויב

 ןטסטסימעברַא טדייגש עיצַאזילַאגָאיצַאר

 ,עינַאּפמָאק-ליבָאמָאטָא ןֵא ןבענעג טָאה עיצַאזילַאנָאיצַאר ןופ ליּפשייב ַא

 טָאה יז יו רעטעברַא רעמ טנעצָארּפ 10 טימ רָאנ זַא טנכערעגסיוא טָאה סָאװ

 ףיוא עיצקודָארּפ יד ןרעסערגרַאפ 1927 ןיא יז ןעק 1912 ןיא טקיטפעשַאב

 -רעד עינַאּפמָאק יד טָאה ,גנורעסערגרַאפ עקידלַאוװנ יד .טנעצָארּפ 0



 278 סָאלק-רעטױברַא ןשינַאקירעמַא ןופ טטכישג

 ןוא םעטסיס-רעייוונַאק רעד ,טעברַא רעלענש ןופ טַאטלוזער רעד זיא ,טרעלק
 עינַאּפמָאק גנוצלעמש-רעּפוק ַא .רעטעברַא ןרָאּפשרַאפ סָאװ ןענישַאמ עיינ
 לָאצ יד טרענעלקרַאפ יז טָאה 1927 ןוא 1918 ןשיווצ זַא ,ןבעגעגנָא טָאה
 רעד ןיא ,טפלעה ַא טניימ סָאװ ,ןשטנעמ 288 ףיוא 878 ןופ רעטעברַא

 ,טנעצָארּפ 10 ףיוא עיצקודָארּפ יד טרעסערגרַאפ יז טָאה טייצ רעבלעז

 ,רעמעברא ךס א טרָאּפשרַאפ עיצַאזילַאגטיצַאר

 ןטיפָארּפ טרעסערגרַאפ

 -עיצַאזילַאנָאיצַאר טימ טָאה עינַאּפמָאק ןייא .ןעגַאלּפָארע רַאּפ רעדער

 -טעברַא 10 ןיא רעדער 400 ןופ עיצקודָארּפ ריא טרעסערגרַאפ ןדָאטעמ

 ייברעד יז טָאה ןטסָאק יד .ןדנוטש ןעצ עבלעז יד ןיא 1,200 ףיוא ןדנוטש

 | .טנעצָארּפ 48 ףיוא טריצודער

 ליפ ױזַא לָאמ 41 1928 ןיא ןריצודָארּפ ןענישַאמ .רעשעלּפיזָאלג
 ,טנַאה רעד טםימ ןעוועג זיא טעברַא יד ןעוו ,רעירפ יוװ רעטעברַא רעּפ רעשעלפ

 ןשטנעמ 100 ןענייז רעירפ .רעמ טינ ךיז טרעדָאפ טעברַא עטריציפילַאוק ןייק

 -ףניפ טראפ ןסיוועג ַא ןסיגסיוא ןופ עיצַארעּפָא ןייא ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג

 ןייא ןופ ףליה רעד טימ ןשטנעמ עכעלטע סע ןעוט טציא .שַאלפ ןָאלַאנ
 .ןישַאמ

 -ַאב 1918 ןיא טָאה עינַאּפמָאק-נייצעג עסיורג ַא .עירטסודניא-גייצעג

 ןיא ,רעטעברַא 480 ייז ייב טקיטפעשַאב ןוא סרעמַאה ערעווש 16 ןבירט

 ערעווש 22 ןבירטַאב יז טָאה ,רעייװנַאק-טלעב ַא ןופ ףליה רעד טימ ,7

 רעבלעז רעד ןיא ,ןשטנעמ 280 וצ רעטעברַא לָאצ יד ןטינשעג ןוא סרעמַאה

 .טנעצָארּפ 40 זיב 30 ףיוא ןרָאװעג טרעסערגרַאפ עיצקודָארּפ יד זיא טייצ

 ןעגנַאגעגכרוד זיא סע ןענַאװ זיב געט ריפ טרעיודעג רעירפ טָאה סָאװ טעברַא

 .ןדנוטש סקעז טציא טרעיוד ,קירבַאפ עצנַאנ יד

 טלַאֿפ רעטעברַא ןופ טסןידרַאפ ,ןסקַאװ עכייר ןופ סנגעמרַאפ |

 ןופ גנוריפנייא יד ,ןרָאיײ-טעטירעּפסָארּפ יד ןיא עיצקודָארּפ עכיוה יד

 ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןטיפָארּפ עקיזיר עיינ טכַארבעג טָאה ,ןענישַאמ עיינ

 ןצנַאנ םעד ןופ סָאלק-רעטעברַא םעד ףיוא סיוא טלַאפ סָאװ לייט רעד ,סַאלק

 טָאה 1921 ןיא ,ןלַאפעג שיטַאמעטסיס זיא דנַאל ןופ טפנוקנייא ןלַאנָאיצַאנ

 ןעמוקַאב ,ןטנעמעלע ענייז עלַא טנכערעגניירַא ,סַאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד
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 זיא 1929 ןיא .דנַאל ןיא טפנוקנייא ןלַאנָאיצַאנ ןצנַאנ ןופ טנעצָארּפ 8

 רעצנַאנ רעד ןופ .טגעצָארּפ סיצכעז עצנַאג ןעמוסעגסיוא קלח ןייז ףיוא ןיוש
 -ָאיצַאר יד סָאװ עיצקודָארּפ רעטרעסערגרַאפ ןוא גנורָאּפשנייא רעלַאסָאלָאק

 רָאנ ןעמוקַאב רעטעברַא עטקיטפעשַאב יד ןבָאה טכַארבעג טָאה עיצַאזילַאנ

 יד ו ןעגנולשעגנייא ןבָאה עקירעביא סָאד .,לייט רעייז ףיוא טנעצָארּפ 2

 : .ןטסילַאטיּפַאק

 -רעייטש יר ד ןיא ןרלָאמעג ןבָאה עכלעוו יד ןופ לָאצ יד .ןרענָאילימ לָאצ
 1995 ןיא .,ןגיטשעג זיא רָאי ןייא ןיא רעכעה ןוא ןָאילימ ַא ןופ ןטפנוקנייא

 951 ןעוועג ןיוש ןענייז 1926 ןיא .ןשטנעמ 207 ןפָארטַאב לָאצ רעייז טָאה

 .ןרענָאילימ-יטלומ 983 --- 1927 ןיא .ןרענָאילימ-יטלומ עכלעזַא

 ןטעשזדוב עקסרעגָאילימ ןפ רעטסומ ַא

 .-רעטעברַא ןַא ןופ ןטסנידרַאפ עכעלטינשכרוד יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 ,ךָאװ א רַאלָאד 28 םורַא טכַאמענסיוא טָאה טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא עילימַאפ

 -רַאפ טינ ךיוא סָאד טָאה סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ טפלעה זַא ,טניימ סָאװ

 ןכעלביירשַאבמוא ןיא ןדָאבעג ךיז ןרענָאילימ וינעװע-קרַאּפ יד ןבָאה ,טניד

 סעילימַאפ טנזיוט ריפ ןופ טעשזדוב ןכעלרעי םעד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא .סוסקול

 . טָאה ,עכייר יד ןופ טנגעג רעד ,קרָאי וינ ,וינעווע קרַאּפ ףיוא ןעניואוו סָאװ

 ,רַאלָאד ןָאילימ 280 ןופ עמוס עקיזיר יד ןבעגעג

 ,(ןלייט ערעדנוזַאב) סמעטייא עכעלטע ןעגנערב וצ עװַאקישט זיא סע

 ןרָאװעג ןבענעגסיוא ןענייז ןרַאלָאד ןענָאיליס רעטרעדנוה יד סָאװ ףיוא

 : ךעלרעי

 980,000,000 = = היי הייד הייד היי הייד .ידייד היי ידי .יזיח יי רעדיילק-ןעיורפ ףווא
 18,000,000 -- --- יה זיז היה היי השחז טחייח טדחח שייך רעדיילק-רענעמ

 4,000,000 --- = יז יז ידיד .זיייד הייד ידי .ןחדייה היי הדין ייד ךיש-ןעיורפ 7

 9,000,000 = == היי ייד הייד היי זייי ייד .הדייז ייד יה יחד ייד ךיש-רענעמ 7

 18,000,000 = = הייד הייד .טיייד ייד ידיד ייד היה ישי .ןחחח השדה מיה-ןעיורפ 7?

 90,000,000 = = ייד יי ידיד חיי זייי ייידז :.דייהז דיי :יזייה החזה יז יחד גנוריצ 7
 16,000,000 --- = דיי ייד ייד ידי הדיה .היחדז יה היי. יקח רעדיילק-רעטופ 7

 18,000,000 --- === היה חיז דדז חדח הה חח  ךיײד סעיצַארָאקעד ןוא לבעמ 7
 10,000,000 = = היי דיי הייד ידיד הייד הייד יי ייד ייד :.דיייד ידיד ןליבָאמָאטָא 7

 8,000,000 = היי דיי היי ידיד הייד הייד .ןדיייז טיש =.טיחח טיש גנולייוורַאפ 7?
 0:!2000/6/0,0 א א א רעוא ןעאואא ווא רעוא ןעאא "עוו תתא טעעהא אוו עה עוו ן עמו לב /



 78 טַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטנישפג

 2006/טס00,000 ר רואה הא עא או "פאה "א יאקא י ראא יאא יא ---  ןֹוומִש 4

 18,000,000 --- == יד ייד יי יד יח ח- == .וו .זַא .א ןקיטנַא ,טסנוק 7

 4,000,000 --- ---= די- חיד חיח ךיד ןענָאלַאס-טייקנויש ןוא רוזירפ-רָאה 7
 4,000,000 -- -- יז חד זד ןעלקיטרַא עשיטעמסָאק ןוא ןעמויפרעפ / ?

 90,000,000 ---= זי- ייד דוד היד זיח חחח טיש יז טשח יח חיח חחה החח טנער 7
 18,000,000 --- === זי יז הי היי היה היה חד טשד טײד שײה ךײד ײײ סעזוור //

 רַאלָאד ןָאילימ 280 ןבעלרַאפ וינעווע קרַאּפ ףיוא סעילימַאפ טנזיוט ריפ

 -טסיא רעד ףיוא ןעניואוו סָאװ רעדיינש-רענעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ .רָאי ַא
 טנידרַאפ -- 1998 --- רָאי ןבלעז ןיא ןבָאה ,ןילקורב ןוא ּטקנָארב ,דייס

 ןוא .ךָאװו ַא רַאלָאד 82.26 ןופ עמוס יד ,ךָאװ רעלופ ַא רַאפ ךעלטינשכרוד

 ,ןכָאװ-טעברַא עלופ ןעוועג ןענייז ןכָאװ עלַא טינ

 טעטירעפסארפ רעד ןיא ןטסגידרַאפ"רעטעברט פ עלעבַאט א

 ' ןרָאי יד ןיא רעטעברַא-קירבַאפ ןטַאק ןופ ןטסנידרַאפ עכעלטינשכרוד יד
 : ןטַאטש-ןופצ יד ןיא) 1928--8

 טסנידרַאפ ךָאו ןיא ןדנוטש-טעברַא רָאו

 20 8 ךי-- = 8

 2096 ט88+1 חד .ד-- 0

 172 | 18 --יז .-- 8

 192 60 חיי .ךי- 4

6 -- = 8 18 

8 -- --- 64 17.0 

 טעטש עסיורג ףלֶצ ןיא ןטסנידרַאפ רעדיינש-רענעמ

 (ךעלטינשכרוד) ןטסנידרַאֿפ ךָאו ןיא ןדנוטש-טעברַא רָאו

 שט1,8(0 29 יז .י--- 9
 261 2141 יח .-= 52
 208,9 2141 ---= יי 4
6 --- = 248 208.8 
8 -- = 240 0,916 

 (.1998 ,קוב ריאי רָאבייל ןַאקירעמַא)
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 עטצעל יד ןיא ןבָאה רעדיינש-רענעמ יד זַא ,ןקרעמַאב טעוװ רענעייל רעד

 ןוא 1928 ןיא יו רעקינייוו טנידרַאפ ןוא ןדנוטש רעמ טעברַאעג רָאי ייווְצ

 טרירטסוליא סָאד .רעטיט ַא ןעוועג זיא טינש-ןיול רעד ,טניימ סָאד ,6

 רעד רעסיוא זַא ,ןבענוצ ךיוא ףרַאד ןעמ .,קיטילָאּפ סנַאמליה ןופ טכורפ יד

 ןטנַאקירבַאפ יד ןבָאה ,טעטירעּפסָארּפ בילוצ ןדנוטש-טעברַא לָאצ רערעסערג

 ןדעי רַאפ דרַאדנַאטס-עיצקודָארּפ םעד ןביוהעג גנומיטשוצ סנַאמליה טימ
 .רעטעברַא-רעדיינש

 טייוו ןענייז ןרָאי "עטונ , יד ןיא ןטסנידרַאפ-רעטעברַא יד טייוו יו

 רענַאקירעמַא רעד סָאװ ןבעל ןקידנעטשנָא ןרַאטנעמעלע םעד ןופ ןעוועג

 -סיטַאטס רעלַארעדעּפ רעד ןופ עלעבאט יד טזייווַאב ,טמיטשאב דרַאדנַאטס

 יד טָאה 1928 רעבמעצעד ןיא .טנעמטרַאּפעד-רָאבייל םייב ָארויב רעשיט

 עקידנריטסיזקע יד טימ גנאלקנייא ןיא ,טעברַאעגסיױוא ָארויב עשיטסיטַאטס
 -רעטעברַא ןַא סָאװ טסנידראפ-םופינימ ַא ,ןטייקידנעווטיונ-סנבעל ןופ ןזיירּפ

 זיא עמוס יד ,ןבָאה ןזומ --- רעדניק יירד ןוא רעטומ ,רעטָאפ ַא --- עילימאפ

 רעטנוא ,טייקידנעטשנָא ןוא טייהטנוזעג ןופ דַארג רעטשרעטנוא עמַאפ רעד ,

 רעשילַארָאמ ןוא רעשיזיפ ןופ רַאפענ ןיא ןיא עילימַאפ ַא רעכלעוו

 ."עיצַאדַארגעד

 טפערטַאב טעשזדוב-טיײקידנעטשנָא ןוא טייהטנוזעג םומינימ רטמַעלטנבצוװ רעד

 ךָאװ ַא ןוא

 4414 = יי ידיו ידיד היה הייד טיי ייד קרָאו ןונ

 44,89 ---  = === היה טיי ישי ישי היי יי ןילקורב

 80,701 = היד דיי יי היי היי יש יי וידעטקענעקס

 48,60 = = הי היי ידיד ייד ידיד הי רעטסעשטאר

 40,442 =. ה-= ייד ייד .ייח החי .דייח חיי סילָאּפַאענימ
 40,98 = = == זייי זייי .ךייה הייד יי ייד טיי ָאגַאקיש

 40408 = ה-= ייד ייד יחד היה יה עיפלעדַאליפ

 48444 = יה יז חיח היה ךשד חשד טשז חיה גנידער

 48,440 = = יז היה החי היה יח סעלעשודנַא סָאל

 40416 == ייד היד זייי .טײח טשז יח ָאקסיצנַארפ ןַאס

 טעטש עטנכערעגסיוא יד ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט רעניילק ַא רָאנ

 -רעמ עסיורג יד ,ןָא טינ טעשזדוב רעד סָאװ עמוס יד ךעלרעי טנידרַאפ טָאה

 רעקינייו ךעלטינשכרוד טנידרַאפ 1929 ןיא טָאה סָאלק-רעטעברַא ןופ טייה
 םומינימ רעכעלטינשכרוד רעד זיא ןטַאטש-םורד יד ןיא .ךָאוװו ַא רַאלָאד 25 יו



 8דִד סָאלק-רעטצברַא ןשינַאקירעמַא ןופ טטכישפג

 םעד ןופ רעקינייוו טנידרַאּפ ןבָאה ןעיורפ-רעטעברַא יד .רענעלק ךָאנ ןעוועג

 .ךָאװ ַא רַאלָאד 28 ןופ ןיול ןכעלטינשכרוד
 -ןַאפ קרַאטש ךיוא טָאה שינענָאי יד ןוא ןענישַאמ ןופ גנוריפנייא יד

 ןפָאטש עשימעב ענעריישרַאפ יד .טעברא רעד ייב ןקילגמוא לָאצ יד טרעסערנ
 -קנַארק ןסַאמ טכַאזרוארַאפ ןבָאה סעירטסודניא ייר ַא ןיא טצונַאב ןרעוו סָאװ
 ןכוז ןטסילַאטיּפַאק יד .ץרַאה ןוא גנול ,ןגיוא יד ןיא ןרעלעפ ןוא ןטייה

 ןוא ןקיניײר ,ןרילָאק טיײקרַאטש רעייז טימ ןלָאז סָאװ ןפָאטש עשימעכ עקיליב

 טנוזעג ךס ַא רעטעברַא יד טסָאק סָאד .,ןטסודָארּפ יד טריוװרעזערּפ ןטלַאה
 ןטעברַא סָאװ ןעיורפ יד .טיוט רעקיטייצירפ ןוא גנולּפירקרַאפ טּפָא רעייז ןוא

 ןרָאװעג קנַארק ןענייז עַּלַא ואוו ,יזריושזד וינ ןיא ןטַאלברעּפיצ םוידַאר יד ייב
 רַאפעג רעטסנרע רעד ןופ ליּפשייב א ןענייז ,ןברָאטשענ ןענייז סקעז ןוא

 .סיוא ןעייטש רעטעברַא יד סָאװ
 רעד ייב טענרהרעד ךעלרעי ןרעוו רעטעברַא טנזיוט קיסיירד ןוא ףניפ

 ייצ יד ,.קידנעמש ףיוא ךס א ייז ןשיווצ ,טעדנואוורַאפ ןרעוו רעמ ליפ .טעברַא
 ,רָאי ןדעי טימ ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאה טעברַא רעד ייב טיײהקנַארק ןגעוו ןרעפ
 זַא ,ןעננוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןעגנורעכיזראפ יד ףיוא קידנסוק טינ
 ,שינעגָאי .טריפעגננייא רעמ ץלַא רעטייוו סָאוו ןרעוו ןעננוננידַאב עשירַאטינַאס

 -ַאב עשיראטינַאס יד רעביא ןנעװ ןפָאטש עכעלדעש ןוא ןענישַאמ עיינ
 .ןעננוגניד

 ןשימָאנָאקע םעד ףיוא רעננעל סָאװטע טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה רימ
 ןופ ןרָאי-?ניּפש יד ,1998---1926 ןרָאי יד ןיא רעטעברַא יד ןופ דנַאטשוצ
 ןיא םזילַאטיּפַאק רענרעדָאמ רעד זַא ,ןלעטשוצטסעפ ידכ ,עירטסודניא רעד

 ןופ סָאלק-רעטעברַא םעד ןופ טייהרעמ עסיורג יד טכביױרַאב ןטייצ עטסעב ענייז
 רעטידנעּטש רעטרעסערגרַאפ ַא וצ ןעגנערב ןענישַאמ יד .ןבעל ןכעלשטנעמ ַא
 יד ןופ טנוזענ םעד רעטנורַא ןסייר ןדָאטעמ-טעברַא יד ןוא טײקיזָאלטעברַא
 .רעטעברַא

 ןענייז רעדניק ןוא ןעיורפ רעטנזיוט רעטרעדנוה זַא ,וצ טיג ןעמ ןעוו
 -םייה זַא ,סעירטסודניא ייר ַא ןיא טכַאנייב ןדנוטש עגנַאל ןעוועג טקיטפעשַאב

 -ענ טָאה ,םעטסיפ ּפַאש-טעװפ ןופ עבַאנסיוא עטייווצ יד זיא סָאװ ,טעברַא
 ןָאילימ ייווצ רעכעה) טעטש עֶלַא ןיא --- טציא ךיוא טילב ןוא --- טילב
 ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז ,רעדניק ןוא ןעיורפ סנטסרעמ ,ןשטנעמ
 יד ןיא עסייוו ןוא סרעגענ ןענָאילימ זַא ןוא (טעברַא-םייח רעד ןיא 8
 -יּמַאק ןופ דליב סָאד זיא ,ןיול-רעגנוה ַא רַאפ טעברַאעג ןבָאה ןטַאטש-םורד
 ,לופ טעטירעּפסָארּפ רעשיטסילַאט
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 ןעקנַאב'רָאביײל ןוא עיטַארקָאמעד עלעירטסודניא

 -ַאב קיסיילפ ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא עיטַארקָארויב-רָאביײל יד
 ןייק ןפורסיורַא טינ לָאז עירטסודניא רעד ןיא גנואוושפיוא רעד זַא ,טנרָאװ
 .עיצַאזינַאגרָא רַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב ערעסעב רַאפ סקיירטס-ןסַאמ

 ,סַאסקעט ,ָאזַאּפ לע ןיא ,1994 ןיא ןָאשנעװנָאק .? ווָא .פ .א עטס43 יד
 יא ןיא עיטַארקָאמעד :גנוזָאל רעײנ-לגָאּפש ַא טימ ןעמוקענסױרַא זיא

 ןרעוו טריפעננייא ןעק עיטַארקַאמעד ױזַא יו ןוא טניימ סע סָאו .עירטסוד

 -מָאנ .ןגָאז וצ טלעפרַאפ סרעּפמָאנ טָאה ,עירטסודניא רעשיטסילַאטיּפַאק ןיא

 -ניא רעד ןיא עיטַארקָאמעד ןגעוו עיפָאזַאליפ ןייז טרימוזער טָאה סרעּפ

 : רעטרעוו עקידננלָאפ יד ןיא עירטסוד

 לויטנָא ןוא סערעטניא ןקידנגייטש ַא סיורַא ןזייוו סנָאינוי-דיירט יד,
 -ַארעטָאָאק רעטַאװירּפ ףיוא קיגנעהּפָא ןענייז סָאװ סעיצוטיטסניא יד ןיא
 "סערעטניא-ןפורג ןוא עכעלנעזרעּפ ןוא עװיטַאיציניא רעוויט

 טַאהעג ביל טנעדיזערּפ ,? ווא .פ .א רעטלַא רעד טָאה ,ךעלטנייוועג יו

 גרַאב א רעטניה םזילַאטיּפַאק םעד רַאפ ןעגנואימַאב ענייז ןעלקנוטרַאפ וצ

 רעד רעטניה .ןזַארפ עקידנעגנילק עקידנגָאז-טינרָאג ןוא 'הצילמ רעכיוה טימ

 -ניײרַא ןכוזרַאפ יד טסעטשעג ןבָאה ,עיטַארקָאמעד ןגעוו טנַאוװ-ךיור-רעטרעוו

 ןטפעשעג יד ןיא סנָאינוי-ךַאפ יד ןופ רעטעברַא עטריציפילַאװק יד ןעיצוצ

 .רענעלּפ עלעיצנַאניפ ענעדיישרַאפ ךרוד ןרַאה עלעירטסודניא ערעייז ןופ

 ןופ סעקיירעכַאמ ײלרעלַא ןטלאהַאב ךיז ןבָאה "ןסערעטניא-ןּפורג , יד רעטניה

 טָאה סָאלק רעשיטסילַאטיּפַאקס רעד .טעברַא ןוא לַאטיּפַאק ןשיווצ "תופתוש

 .ןצונ סיורג ייז ןופ ןניוצעג טָאה ןוא ןרעג רעייז ןעמונעגפיוא ןעגנוזָאל יד

 יד ןטלַאהַאב וצ ?טנַאמ רעד ןרָאװעג זיא עיידיא (ּפישרענטרַאּפ) תופתוש יד

 -סיהַא עכלעזַא ךָאנ ןוא ןשינעפיוקרַאפ-עיצקַא יד ,סנָאינוי-עינַאּפמָאק

 ,רעטעברַא יד ןנעג ןעננוטערט

 -רָאביײל ןופ עירָאעט רעד טימ טערקנָאק ןעמוקוצסיורַא עטשרע יד
 סעיציזָאּפ יד ןסרַאטש טעוו סָאװ ננומענרעטנוא עוויטַארעּפָאָאק ַא יוװ ןעקנַאב

 ,םזילַאטיּפַאק ןנענ ץוש ןרעכיזרַאפ ייז ןוא רעטעברַא עטריזינַאנרָא יד ןופ

 -רָאטשרַאפ רעד .ןרענישזניא-ויטָאמָאקָאל יד ןופ דוהרעדָארב יד ןעוועג זיא

 -רעדָארב רעד ןופ (טנעדיזערּפ) "רעטסיימ-דנערג , רעד ,ןוָאטס ןערָאװ רענעב
 1015 ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ךָאנ עיצולָאזער ַא טריפענכרוד טָאה ,דוה

 ,דוהרעדָארב יד .ןדנָאפ-ןָאינוי עקידנסקַאװ יד ןטלַאה וצ קנַאב ַא ןענעפע וצ
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 ךיוא ןבָאה ייז .סנָאינוי רָאנ טינ ןענייז ,סדוהרעדָארב-ןַאב ערעדנא עלַא יו

 רעד ןיא .גנולָאצסיוא-טייהקנַארק ןוא גנורעכיזרַאפ-ןטיוט ןופ םעטסיס ַא

 טלָאװעג טָאה ןוָאטס ןוא רעדלענ ךס ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה עסַאק סנָאינוי

 טקעיָארּפ רעד זיא ןרָאי-המחלמ יד בילוצ .טפעשעג-קנַאב ןיא ןטערטניירַא
 דוחרעדָארב , יד טעדנירגעג ןָאינוי יד טָאה 1920 ןיא .ןרָאװעג טניײלענּפָא

 -נואוו ַא, .דנַאלווילק ןיא "קנַאב וויטַארעּפָאָאק סרענעשזניא וויטָאמָאקָאל ווָא

 רעריפ יד ןבָאה --- ?ןטייז עלַא ןופ ןעמוקענ זיא דלָאנ ןופ םָארטש רעכעלרעד

 (ןעלטימ) ןסרוסער עלעיצנַאניפ יד ןענייז טייצ רָאי רֶאּפ ַא ןיא .טעטכירַאב

 דוהרעדָארב רעד ןופ רעדילנטימ ,רַאלָאד ןָאילימ 27 ףיוא ןסקאווענ קנַאב ןופ

 ןיא ןוא קנַאב ןופ סעיצקַא ןיא טלענ טרָאּפשענּפָא רעייז טניילעגניירַא ןבָאה

 .קנַאב ןיא סטיזאּפעד

 טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא טיטעּפַא רעד ןסקַאװעצ ךיז זיא ןענוָאטס ייב
 -נייא טָאה רע .טעטש ךס א ןיא רעזייה עלעיצנַאניפ ןוא ןעקנַאב ןענעפע
 ןטפעשענ יד ןיא ןוא ןעקנַאב יד ןיא זַא ,רעבײרט-ויטָאמָאקָאל יד טדערעג

 לאטיּפַאק ןטשרע םעד ןבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ ,ןטיּפָארּפ טימ סנגעמרַאפ טקעטש

 ייז ואו ןוא טביולגעג םיא ןבָאה רעבײרט-וװיטַאמָאקָאל יד .ןגײלוצניירַא

 .ןגָארטעג םיא ןוא רַאלָאד עכעלטע טרַאשעגפיונוצ ייז ןבָאה טנעקעג רָאנ ןבָאה
 קיצנַאװצ ןיא סעיצוטיטסניא עלעיצנאניפ טעדנירגעג ןוא טנפעעג טָאה ןוָאטס

 | .ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא טעטש

 ךיז ןעק טלענ סָאד .ןטפעשעג ןָאט ןעמ ףרַאד ,קנַאב ַא טָאה ןעמ זַא

 .סענזיב-ןליוק ןיא ןיירַא ןוָאטס זיא .עסַאק-רעייפ רעד ןיא ןעמערַאװ טינ

 .ךָאנ געיעג ןיא ןוא עינישזדריוו-טסעוו ןיא בורנ-ןליוק ַא טפוקענּפָא טָאה רע

 דעטיינוי יד ,רעטעברַא ןָאינוי-טינ טקיטפעשַאב בורג-ןליוק יד טָאה ןטיּפָארּפ

 יד ןפַאשעג טָאה ןוָאטס רעבָא ,טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה סרעקריָאװ ןיימ

 טימ ןרירוקנָאק זומ ,עיצוטיטסניא-רעטעברַא ןַא יו ,קנַאב יד זַא ,עירָאעט

 -ןָאינוי ןייק ןלעטשנָא טינ יז ןעק רעכירעד ,סעינַאּפמָאק-ןליוק עטַאוירּפ יד

 ןטנעדיוויד ןגירק ןפרַאד קנַאב-רָאביײל רעד ןופ ןרענָאיצקַא יד ..רעטעברַא

 .ןעננומענרעטנוא ןָאינוי-טינ ןבײרטַאב וצ טקיטכערַאב סָאד ןוא
 טָאה יז ,ןטפעשענ טייטסע-ליר עסיורגנ ןיא ןיירַא ךיוא זיא קנַאב יד |

 -נַאניפ ערעדנַא יד .דנַאלווילק ןיא רעצַארק-למיה םעניילק ַא טלעטשעגפיוא
 -רַאפ ,ןטפעשענ-זייּפש ,ןטפעשעניליִא ןיא ןיירַא ןענייז סעיצוטיטסניא עלעיצ
 .ךָאנ ןוא ןטפעשעגי-ננורעכיז

 -מָאק טימ .סמערָא ענעּפָא טימ ןענוָאטס ןעמונעגפיוא טָאה טירטס-לָאװ

 ןוא םיא רַאפ טניילעגסיוא טירטס-לָאװ טָאה ?כיימש ןביל ַא ןוא ןטנעמילּפ
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 -סילַאטיּפַאק .ץענ ריא ןעקנַאב-רָאבייל ןופ ןטנעדיזערּפ עקירעביא יד רַאפ

 רעלַאסָאלָאק רעד ןנעוו סעיזוליא ןטיײרּפש ןפלָאהעג ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ עשיט

 ןלעוו ייז ביוא ,רעטעברַא יד ראפ טיירנעגנָא זיא סָאװ טכַאמ רעלעיצנעטָאּפ
 -ּמִא ערעייז ןעננערב ןוא ןטייקכעלנעמ עלעיצנַאניפ ערעייז ןצונסיוא רָאנ

 טעברַא גנוזָאל יד .סעיצוטיטסניא עלעיצנַאניפ ענעגייא ןיא ןעגנורָאּפש

 -טפַאשנסיוו עטשרמולכ ןופ ןרָאװעג טקיטסעפַאב זיא "שיטסילַאטיּפַאק טרעוו
 ,טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה ןופ רעװרַאג רָאסעּפָארּפ טָאה ױזַא .,ןזילַאנַא עכעל

 עטקינייארַאפ יד ןיא עיצולָאװער עשימָאנָאקע עקיטציא יד , ךוב ןייז ןיא

 : ןבירשעג "ןטַאטש

 זַא ,סיורג יוזַא זיא רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ טפַארק-גנורָאּפשּפָא יד,
 -נַאנפ ןיא טלעג רעיוז ןגיײלניײרַא קיטכוזרָאפ ןוא ןרָאּפש ןלָאז ייז ןעוו
 רעקידנשרעה רעד ןרעוו ייז ןלעוו ,םייצ רָאי ןעצ סעיצוטיטסניא עלעיצ

 גניקצר סרעטסָאּפ רבח טוול טרוטיצ) ?.טלעוו רעד ןיא חכ רעלעיצנַאניּפ

 (.8 טייז ,(ןעקנַאב-רעטעברַא ןופ רעכערב יד) סקנעב רָאביײל

 רעטעברַא-ןַאב יד ביוא , זא ,טנכערעגסיוא טָאה רָאסעּפָארּפ רעבלעז רעד
 ייז ןלעוו ,ןריּפַאּפ-טרעװ"ןַאב ןיא גנורעכעח-ןיול רעייז רָאנ ןגיײלניײרַא ןלָאז
 -טרעוו רַאלָאד ןָאילימ 490 ,ןָאיליב יירד ןנָאמרַאפ םורַא רָאי ףניפ ןיא

 ,"קרָאמ ןפיוא ןריּפַאּפ-טרעוװ עַּלַא ןופ טייחרעמ ַא ןבענ ייז טעוװ סָאד .ןריּפַאּפ
 טָאה דוהרעדָארב סרענעשזניא וויטָאמָאקָאל רעד ןופ טפַאשרעריפ יד

 לַאנרושז רעד .ןעננונָאזסיױארָאפ ןוא ןעגנונעכערסיוא סרעװרַאג טלָאהרעדיװ
 :19925 ןיא ןבירשענ טָאה ןָאינוי רעד ןופ

 זיא סָאװ טלעוו רעד ןיא עיצולָאװער עקיצנייא יד זיא גניקנַאב-רָאבייל

 ןופ רעמרַאפ ןוא רעטעברַא ןופ טייהרעמ ַא רָאנ לָאז .ךעלבעב לסיש ַא טרעוו
 ןיא טּפַארק-טידערק רעייז ןוא גנורָאּפשּפָא רעייז ןרירטנעצנָאק עקירעמַא
 -ביור יד ןרילָארטנַאק ייז ןלעוו רוד ןייא ןיא ןוא ןעקנַאב ענעגיוא ערעייז

 ".ףלעוו רעד ףיוא דנַאל ןטסכייר םעד ןופ רעמיט

 -עצ ךיז טָאה ,דוהרעדָארב רעד ןופ ריקנַאב-רָאבייל ַא ,לעװסָאב .וו .ה
 ַא טימ (593 טייז) "1996 ןופ ךוב-רָאי רָאביײל ןַאקירעמַא , םעד ןיא טזָאל
 | : גנַאזעג ןשיטעטַאּפ

 -ליּפ ןוא לקניוו-ןסָאג ַא ףיוא 'סקַאב-ּפוָאס' ַא ףיוא ןייטש ןצ טָאטשנָא
 -קנַאב ,דנַאל סָאד ןגָאמרַאפ סָאװ ןטסילַאטיּפַאק יד ןגעג ןרָאצ טימ ןרעד

 טפעשעג ןיא ןיילַא רענעשזניא-וויטָאמָאקָאל רעד טייג ,ןליבָאמָאמָא ןוא ךעלכיב
 ".טסילַאטיּפַאק ַא טרעוו ןוא
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 רעטנוא ,"ןרָאלָאד-רעטעברַא יד ןריזינַאנרָא ןלעוו ןעקנַאב-רעטעברַא,
 ןַא ןענישרעד ןטסיּפַארגעלעט-ןַאב יד ןופ לַאנרושז םעד ןיא זיא ל?וטיט ַאזַא
 קנַארעג רעקידנצנעלג רעד .ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאינעמ ןופ ?קיטרַא
 ןעקנַאבירעטעברַא יד ךרוד זַא עירָאעט ערַאכטכורפ יד זיא ?קיטרַא םעד ןיא

 -- גנובערטש עסיורג רעייז ןבעל ןיא ןריפכרוד ןענעק רעטעברַא יד ןלעוו
 ןיא עירטסודניא רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא העד א

 ןענַאטיּפַאק יד .טערקנָאק רעייז זיא עירָאעט סנָאינעמ .ןטעברַא ייז רעכלעוו
 -רַאֿפ רעד ןיא רעטעברַא יד ןזָאלוצ טינ ןטוג טימ ןלעו עירטסודניא ןופ
 ןרַאלָאד-רעטעברַא יד ןריזינַאנרַא וצ : געוו רעקיצנייא רעד טכיילב .גנוטלַאװ

 "רַאפ) סדרָאב-ןרָאטקעריד יד ןיא ץַאלּפ ַא ךיז ןנָאלשרעד חכ רעייז טימ ןוא

 ץַאלּפ א ןפיוקנייא ךיז : טדערעג טושּפ .סעירטסודניא יד ןופ (ןעגנוטלַאװ
 ןרַאלָאד יד ןריזינַאנרָא וצ ױזַא יו ?טימ רעשיטקַארּפ רעד .,רָאטקעריד ַא ןופ

 טייז ,1924 רַאונַאי ,"רעפארנעלעט דוָארליער ,) .ןעקנַאב-רעטעברַא ךרוד זיא

 ,םזינָאיוויידיירט ןיא סגנידיר ,סָאּפַאס דיווייד ןופ ךוב םעד טיול טריטיצ .9
 (,891 טייז

 -ענ יד ןענייז ,ןעמוקעגניירַא זיא טלעג ךס ַא ןעוו ,רָאי רָאֹּפ עטשרע יד
 רעלַאעדיא רעד ןרָאװעג זיא ןוָאטס .טונ ןוא ןייפ ןעוועגנ ףיוא-ןביוא ןטפעש

 -קעווַא טרַאגעג טָאה סָאװ ,עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןופ ןניוא יד ןיא רעריפ
 - טָאה ןיילא ןואטס .רעטלעג-רעטעברַא עטרָאּפשעגּפָא יד ףיוא טנַאה ריא ןגייל
 רעיינ רעד ןופ בייהנָא רעד ןענייז ןעקנַאב-רָאבייל יד זַא ,טרעלקרעד ץלָאטש
 .רעבענטעברַא יד טימ גירק טָאטשנָא ,עיצַארעּפָאאק ןופ "ַארע

 ןוָאטס טָאה "ַארע , עיינ יד ןריפניירַא ןופ טסנידרַאפ ןסיורג ןייז רַאפ
 רעבלעז רעד ןופ ןבַאגסיוא טימ טלַאהעג רָאי ַא רַאלָאד 28,000 ןנָארקענ

 רעד ןופ טּפיוה רעד יװ טלַאהעג ןכיוה ןייז וצ בָאנוצ סֶלַא זיא סָאד .סיורג
 -רָאבייל ערעדנַא עלַא ןעמונעג ךיוא ןבָאה ןטלאהעג עכיוה .דוחרעדָארב

 .ןריקנַאב

 ןעקנַאבירַאבײל יד ןגעװ גגַאזעג רעשיריל סגַאמליח

 ןוא דוהרעדָארב רעד ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןבָאה סנָאינוי עסיורג ךס ַא
 פטימ א ןרָאװעג ןענייז ייז .עדָאמ רעד ןיא ןיירַא ןענייז ןעקנַאב-רָאבייל
 סע טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד .ןקיירטס ןופ רעטעברַא יד ןטלַאהוצּפָא
 סיוא ךיז ןעכושט רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד זַא ,זייװַאב ַא יו טּפַאכעגפיױא
 ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא ייז ןשיווצ זַא גנולעטש רעשלַאפ רעקידרעירפ רעייז ןופ
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 ןיילַא ןעייג רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ,טרעקרַאפ .ןצַאזננעג ןַארַאפ ןענייז

 -ָאיצקַא עלַא יװ ךיילג ןטנעדיוויד ןנירק ןלעוו ייז .ןטפעשעג-קנַאב ןיא ןיירַא

 ןָאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא יד .ןעקנַאב ןוֿפ ןרענ

 סרעקריָאװ גנידָאלק דעטיימַאנלַאמַא יד .קרָאי וינ ןיא קנַאב ַא םעדנירגעג טָאה

 .קרָאי וינ ןיא ענייא ןוא ָאנַאקיש ןיא ענייא ,ןעקנַאב ייווצ --- ןָאינוי

 טמירַאב ךיז טָאה סָאװ ,קנַאב ַא טעדנירגעג טָאה קרָאי וינ ןיא ,5 ווָא .פ .א יד

 .סטיזאּפעד ןיא רַאלָאד ןָאילימ 20 טימ

 -ָאלָאק יד ןגעוו עדער רעשיריל ַא ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאה ןַאמליה ינדיס

 םעד טכַארבעג וליפַא טָאה רע .ןעקנַאב-רָאבייל יד ןופ ןטייקכעלנעמ עלַאס

 וצ ,ןוָאטס ,דוהרעדָארב ןרענישזניא וויטָאמָאקָאל רעד ןופ רעטסיימדנערג

 .קרָאי וינ ןוא עיפלעדַאליפ ןיא 1998 ןיא ןָאשנעװנָאק רעד

 .ןַאמסטַאטשירָאביײל ןטסערג םעד יו ןוָאטס טלעטשעגרָאפ טָאה ןַאמליה

 : טגָאזעג ןַאמליה טָאה ,ןעקנַאב-רָאבייל יד ןגעוו עדער ןייז ןיא ,רעטעּפש

 -פווא זיא בייהנָא ןופ סָאװ ,סניוזַא סָאװטע ןָאטעגפווא ןבָאה רימ,

 ןיא ןיירַא ןענייז רימ .רעטכעלעג ַא טימ ןוא קיטליגביילג ןרָאװעג ןעמונעג

 רָאנ טינ ,רעטייוו ןיוג וצ רימ ןעקנעד עציטש רעייא טימ .ןטפעשעג-קנַאב

 ךָאנ .עיצַארעּמָאָאק ןופ טיבעג םעניײמעגלַא םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןעקנַאב ןיא

 ןופ ןכָאוטשעגרעטנוא) רעטעברַא יד ןופ גנונעפָאה יר טניל ןטרָאד ,ןעמעלַא

 ןרעסערג ַא ךווא רָאנ ,טכַאמ רעמ זיולב טינ רימ ןגירק ןטרָאד .(.ע .ט---.רימ

 ?,טכַאמ ןצונַאב ןיא קידנעװטיונ זיא סָאװ טייקבעלטרָאװטנַארַאפ ןופ ףירגַאב

 ,רעטיײמַאנלַאמַא רעד ןופ ןַאנרֶא רעשילגנע רעלעיציפָא ,"סנעװדַא , רעד

 : ןעקנַאב-רָאביײל יד רַאפ טנורג ןשיטערָאעט םעד טניילעג טָאה
0 

 וצ ןָא טביוה, -- ?סנעװדַא רעד טביירש --- ?גנוגעווַאב-רעטעברַא יד,

 ןפַאש וצ ןכלעוו ןופ לַאירעטַאמ םעד טנעה עריא ןיא טלַאה יז זַא ,ןייטשרַאפ

 גנוגעווַאב-רעטעברַא יד .טצונַאב לַאטיּפַאק עכלעוו יד יוװ קיטכעמ יוזַא ןפאוו

 -קנַאב ןופ טכַאמ יד ןוא טידעורק ןופ טרעוו םעד ןפיירגַאב וצ ןָא טביוה

 ".סטעיצומיטסנוא

 ירעטניא רעד ןופ ןַאגרָא ,(עבַאנסיױא עשילגנע) "טייקיטכערעג , יד

 יָאנ ןופ רעמונ םעד ןיא טָאה ,ןָאינוי סרעקריָאו טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענ

 : ץלָאטש טימ טרעלקרעד ,1993 ,2 רעבמעוו

 -נָא ןופ ןענייו ןעקנַאב-רָאבייל ןדנירג וצ סנָאינוי יד ןופ ןכוזרַאּפ יד,

 רעסיורג ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןזיירק-רעטעברַא ןיא וליּפַא בייה

 יד ןוא גנושיוטנַא ןוא ךַארק ַא םעטרַאוװרעד ןבָאה ןשטנעמ .םזימיסעּפ סָאמ

 טימ ןוירוקנָאק וצ רעטעברַא יד ןופ ןעגנואימַאב יד ןופ ןטייצ עטשרע עמָאס
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 .עקירעמַא ןיא טידערק םעד טרילָארטנַאק סָאװ עילָאּפָאנָאמ-קנַאב רעקיזיר רעד
 טציא ןענייז ןעקנַאב-רעטעברַא .ןפָארטעג טינ רעבָא ןבָאה םיאיבנ עצרַאוװש יד
 ץנעטסיזקע ןיא ןיוש ןענייז ןעקנַאב עכלעזַא לָאצ ַא .גלָאפרעד רעסיורג ַא
 רָאנ ,ןשטנעמ עבכייר לפייה םעד רַאפ טינ סעיצַארעּפָא ערעייז ןריפ ייז ןוא
 ןוא סרָאטיזאּפעד-רעטעברַא ערעייז ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ךעלסילשסיוא
 | ",ןרענָאיצקַא

 -רָאפ ןימ ַא ןעוועג סָאד ןיא לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעריפ יד ייב
 רעטעּפש ןעגנַאגעגרעטנוא זיא סָאװ ,קנַאב רעד ןופ גנודנירג רעד וצ טרָאװ
 ,ךַארק ןקיטפַאהדנַאש ַא ןיא

 עמרָאפ ןיא וליפַא ןענייז סנָאינוי ךַאפ-?דָאנ ייווצ יד ןופ ןעקנַאב יד
 ,ןעוועג זיא קעווצ רעייז .סעיצוטיטסניא עוויטַארעּפָאָאק ןייק ןעוועג טינ
 ןלעטימ ןוא ןרענעלק םעד ףיוא קורד ַא ןביאסיוא טידערק ןופ חכ םעד טימ
 ןבָאה ןעקנַאב ייווצ יד ,ןָאינוי רעד טימ ןכערבּפָא טינ לָאז רע ,טנַאקירבַאֿפ
 טָאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאסירבַאפ עניילק ןוא סרָאטקַארטנַאק וצ טקענ ןעילעג
 טינ זיא ?טימ-ףמאק ַאזַא זַא ,ןגָאז וצ קיטיונ טינ .ןָאינוי רעד טימ ןכַאמּפא
 רעד ןיא גנורעגרערַאפ עשיטַאמעטסיס יד .רעװלוּפ עקשיש ןייק טרעוו
 רעד ןעוועג זיא רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ ןוא רעדיינש-רענעמ יד ןופ ענַאל
 .זייוַאב רעטסעב

 ןעקנַאבירַאבײל יד ןרעדנילפסיוא ןפלעה עטמַאַאב

 םורָא .ןעקנַאב-רָאבייל יד ןופ רָאי רעטסכעה רעד ןעוועג זיא 1026
 -ןַאס זיב קרָאי וינ ןופ טעטש ייר ַא ןיא ןרָאװעג טנפעעג ןענייז ןעקנַאב 8
 -עד טימ טמירַאב ךיז טָאה קנַאב ןָאשיירעדעפ קרָאי וינ יד .אקסיצנַארפ
 ןיא דעטײמַאנלַאמַא יד .רַאלָאד ןָאילימ קיצנַאװצ ןפערטַאב סָאװ סטיזאּפ
 רעדיינש ךס ַא .סטיזאּפעד רַאלָאד ןָאילימ ןביז רעכעה טַאהעג טָאה קראי וינ
 ןפיוק וצ "טייהנגעלעג ערַאברעדגואוו , יד ןגָארקעג ןבָאה רעוס ףייפ ןוא קנעד
 -יוויד עסיורנ טרעכיזרַאפ ייז ןעמ טָאה ייברעד .קנַאב רעד ןופ סעיצקַא יד
 טנעמורטסניא םעיינ ַא ןפאש ןיא ףליה יד ,ךיז טייטשרַאפ ,רעסיוא ,ןטנעד
 .ןָאינוי דעטײמַאגלַאמַא רעד ןופ טנעה יד ןיא

 -יוויד ןייק ןגָארקעג טינ גנַאל-ןרָאי ןבָאה ייז זַא ,ךיז םָאה טזָאלענסיוא
 --- ןרָאװעג סע קנַאב יד זיא ,טנעמורטסניא ןַא טגנַאלַאבנָא סָאװ .ןטנעד
 ,טנעה סנַאמליה ןיא ךעלסילשסיוא רעבָא

 -נָאניפ ןיא טזָאלענניירַא ךיז סנָאינוי-ןַאב עקינייא ןבָאה ןעקנַאב רעסיוא
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 טעדנירגענ ןבָאה ייז .עיצַארעּפָאאק ןופ רעיילש םעד ןֶא ןיוש ןטפעשעג עלעיצ

 ןײרַא ןגייפ סָאװ סעיצוטיטסניא עלעיצנַאניפ ,סעינַאּפמָאק-טנעמטסעוװניא

 .ןעגנואיוב ןוא ןעגנומענרעטנוא ענעדיישרַאפ ןריסנַאניפ וצ טלעג

 יסיוא; יד .טַאהעג טינ ןעקנַאב-רָאביײל יד ןבָאה ןרָאי עגנַאל ןייק

 -עגמוא רעטעּפש רָאי יירד טָאה סע יוװ ,טכַארבעגמוא ייז טָאה "גנוטיירּפש

 -עפָאה עלַא יד .ןעקנַאב עלעטימ ןוא ערענעלק ערעדנַא ךס ַא טכַארב

 ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןענייז ,ייז ףיוא טגיילעג ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ ןעגנונ

 "עצ יד .טפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ טייקכעלקריוו רעטלַאק רעד ןָא

 עטסרעמ יד .ןטַאטלוזער עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןענייז ןעגנונעפָאה ענענור

 "רַאפ ןבָאה רעטעברַא יד .רעגייטש ןסואימ ַא ףיוא טצַאלּפענ ןבָאה ןעקנַאב

 ןרָאװעג טקידלושַאב ןענייז רעריפ-ןָאינוי לָאצ עשּפיה ַא ןוא טלעג רעייז ןרָאל

 .ןכַאז עלעדייא עכעלנע ןוא ?דניווש ןיא

 רעד ןופ רעדילגטימ יד ,טיבעג קנַאב-רָאבייל םעד ףיוא ןרענָאיּפ יד

 רעקילדנעצ ליפ ןרָאלרַאפ ןבָאה ,ןרענישזניא ויטָאמַאקָאל ןופ דוהרעדָארב

 עטַאװירּפ ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענייז ןטפעשעג יד ,ןרַאלָאד ןענָאילימ

 ןזומ ,לופ גנושיוטנַא ןופ רעכעב םעד ןכַאמ וצ .סעיצוטיטסניא עלעיצנַאניפ

 רעײטש ןרעװש ַא ןלָאצ טציא זיב ךָאנ דוחרעדָארב רעד ןופ רעדילנטימ יד

 ירַאפ ןבָאה רעריפ ערעייז סָאװ רעכעל עלעיצנַאניפ עפיט יד ןליפוצסיוא

 ןענייז קיטייצכיילג .סעינַאּפמָאק טנעמטסעווניא ןוא ןעקנַאב יד ןיא טכַאזרוא

 .לדניווש רַאפ טכירעג םוצ ןרָאװעג טלעטשעג רעריפ-דוהרעדָארב יד

 טנַאב לַאוגָאשעגרעטניא יד ןרידיווקיל ןיא ןטפעשעג סטיוװקליה

 סרעקריִאװ טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ רעדילנטימ יד

 רַאפ טלעג רעייז טימ טלָאצַאב ךיוא ןבָאה (רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ) ןָאינוי

 ןביירטרַאפ טעוװ קנַאב-רָאביײל ןָאינוי א זַא עיזוליא רעד טימ ןרָאנ ןזָאל ךיז

 רעד ןופ עיציזָאּפ יד ןקרַאטש טעװ ןוא לַאטיּפַאק-ץנַאניפ ןופ טּפַאשרעה יד

 .ןטנַאקירבַאפ יד טימ ןעננולדנַאהרַאפ יד ןיא ןָאינוי

 ץיּפש ןיא ןעז וצ קילג סָאד טאהעג ןבָאה רעטעכרַא רעדיילק-ןעיורפ יד

 "רַאפ ןבָאה ןוא ןָאינוי יד טריפעג ןבָאה סָאװ ,"ןדלעה , עבלעז יד קנַאב ןופ

 ןיא ןעגנוריפ ערעייז .רעּפעש יד ןיא ןעגנוגנידַאב-רעטעברא יד טעװעלכַאט

 טרידיווקיל זיא קנַאב יד .טכורפ רעבלעז רעד וצ טכַארבעג ןבָאה קנַאב רעד

 רעד ןופ רעיִאל ,טיווקליה סירָאמ .עיצוטיטסניא-ןָאינוי א יװ ןרָאװעג

 ,קנַאב רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ טנַאה ַא טגיילעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןָאינוי



 + סַאלק-רעטַעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטנישעג

 ןלענימירק ַא ןיא "טייהיירפ-ןנרָאמ , רעד ןופ ןרָאװעג טקידלושַאב ןפָא זיא

 ןסיורנ ַא טפיוקרַאפ ןוא טּפַאכרַאפ טייחרעכעלצעזענמוא טָאה טיווקליה .,טקַא
 .ןזײרּפ-קרַאמ עקידנריטסיזקע יד רעטנוא ןזיירּפ ףיוא סעיצקַא יד ןופ לייט
 ,ןבעגעגנָא טָאה גנוקידלושַאב יד .טפיוקעגנייא סעיצקַא יד רע טָאה רעטעּפש

 טניירפ ענייז ןוא טיווקליה ןבָאה עיצקַאסנַארט רעלעיצנַאניפ רעד ןיא זַא
 -טימ יד קידנראנסיוא ,ןטיפָארּפ רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה רעכעה טכַאמעג
 יד ןיא טלעג טגײלעגנירַא ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי עלַאקָאל יד ןוא רעדילג

 ,סעיצקַא

 ,לעבייל ןלענימירק ןיא "טייהיירפ-ןגרָאמ , יד טנָאלקעגנָא טָאה טיווקליה

 .ןעמוקרָאפ לָאז סעצָארּפ רעד זַא טירש ןייא ןייק טכַאמעג טינ רעבָא טָאה רע

 זיא ןייֵלַא סָאד .,ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא טינ זיא רעהרַאפ רעקיצנייא ןייק ןליפַא
 -קנַאב יד ןופ ןפיוקרַאפ םייב גנוריפפיוא סטיווקליה זַא ,זייוַאב ַא ןעוועג

 ,ןייר ןליפ ךיז לָאז טיווקליה ןעוו ,דלושמוא ןופ טייוו ןעוועג זיא סעיצקַא

 .ןעמוקענרָאפ סעצָארּפ רעד טלָאװ

 ךימ טייוו יו ןיא ,לָאצ ןיא 48 םורַא ,ןעקנַאב-רָאבייל עלַא יד ןופ

 ןייק טינ ןענייז סָאװ ,ןעקנַאב דעטיײמַאגלַאמַא ייווצ יד רָאנ ןבילבעג ןסייוו
 -לַאמַא ןעמָאנ רעד רָאנ .סעיצוטיטסניא-ןָאינוי ןייק טינ ןוא ןעקנַאב-רָאבייל

 ,ןשטנעמ סנאמליח רַאפ סעלעטש יד ןוא ןבילבעג זיא דעטיײמַאג

 ויטעמ רעטנאקַאב-טוג רעד טָאה טעטירעּפסָארּפ ןופ ןעלגילפ יד ףיוא
 -ַאטָאפ ןופ ןָאינוי רעד רעביא טפַאשטנעדיזערּפ ןייז ןבעגענפיוא לָאװ
 ןיא ןוא (רעכיב ןוא ןעגנוטייצ רַאפ רעדליב סיוא ןסינ סָאװ) סרעוויירגנע
 -מָאק-גנורעכיזרַאפ רָאבייל ַא ןיא ,ןטפעשעג עלעבַאטיּפָארּפ רעמ ןיא ןיירַא
 רעד ןופ ,סניקריוּפ ,רעקייפ-ראבייל ןטנאקַאב ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .עינַאּפ
 -ניא ןָאינוי-רָאביײל יד טעדנירנעג לָאװ ויטעמ טָאה ,ןָאינוי רעכַאמרַאגיצ
 ןעמָאנ ןיא רעדילגטימ-ןָאינוי ןופ טלענ ןעיצ וצ טעקער ַא ,עינַאּפמָאק םנערוש
 טָאהעג טָאה לָאװ ויטעמ .עינַאּפמָאק גנורעכיזרַאפ-רעטעברַא רענעגייא ןַא ןופ
 טינ םיא ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןטיטעּפַא ערעסערג ךָאנ ןוא ,רענעלּפ עסיורג
 םיוק זיא עינַאּפמָאק סנערושניא ןָאינוי-רָאבייל ןַאקירעמַא יד .ןבעגעגנייא
 -רעטעברַא ןטקעריד ןופ ןבעל ןייז ןכַאמ זומ לֶאװ ויטעמ .טעּפישז יז סָאװ
 רעד ןופ ?ייז "רעשיטערָאעט , רעד זיא לָאװ ויטעמ .רעירפ יוװ ,טַאררַאפ
 ַא ,לפיירש רעסיורג א זיא רע .עיטַארקָארויב .ל ווָא .פ ,א רערענַאיצקַאער
 קיוויס לַאנַָאשענ רערענָאיצקַאער ,רענעסיברַאפ רעד ןופ ,טגנעדיזעּפ-סייװ
 .דנַאֿל ןיא רעסערפ-ןטעווָאס עטסגרע יד ןופ רענייא ןוא ,ןָאשיירעדעפ
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 סעינַאּפמָאס עשיטסילַאטיּפַאק יד ןיא "תופתושירעטעברַא

 -- םזילַאטיּפַאק-רָאביײל -- העבטמ רעבלעז רעד ןופ טייז עטייווצ יד

 (סרעגטרַאּפ) םיפתוש רַאפ רעטעברַא יד ןכַאמ וצ עינַאּפמַאק יד ןעוועג זיא

 -ַאב יד-טָא .ןטעברַא ייז עכלעוו ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא יד ןיא

 טימ טייצ רעבלעז רעד ןיא רעפעגמוא ,1924 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעוו

 | .ןעקנַאב-רָאביײל יד

 -סיױרַא ןענייז ןטסָארט ןוא סעינַאּפמָאק עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג ייד ַא

 ערעייז רַאפ ןכַאמ ךעלגעמ ןלעװ ייז ,עיידיא רעײנ-לגָאּפש ַא טימ ןעמוקעג

 סעיצקַא ןפיוקוצנייא ,ךיז טייטשרַאפ ,טייקילעפעג עסיורג ַא יו ,רעטעברַא

 ןופ דנַאטשוצ ןטסָארּפ םעד ןופ רעטעברַא יד ןביוהפיוא טעװ סָאד .(סרעש)

 -טָאק רעד ןופ ןרענָאיצקַא ןופ דנַאטשוצ םוצ ןביוהרעד ייז ןוא ןפַאלקש-ןיול

 ןוא ,םיפתוש ןרעוו ןלעװ רעטעברַא יד .םיפתוש טניימ ןרענָאיצקַא .עינַאּפ

 עכלעוו ןיא ןעגנומענרעטנוא יד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא רעגָאז-העד וליפַא

 .עילידיא ענעטלעז ַא תמאב .ןטעברַא ייז

 -ֵנָא ךיז ןבָאה ןטסימָאנָאקע ןוא ןלַאנרושז ,עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 -רָאביײל, םעד ןופ קורדסיוא רעיינ ַא יװ ןַאלּפעיצקַא םעד ןיא טּפַאכעג

 ןלעו לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיווצ ףמַאק ןופ ןרוּפש עטצעל יד ."םזילַאטיּפַאק

 ןעו .ןילַא ךיז ןגעג ןקיירטס טינ ךָאד ןלעוװ רעטעברַא יד .ןדניוװשרַאפ
 -ערעטניארַאפ ייז ןרעוו סעינַאּפמָאק ערעייז ןופ סעיצקַא ןגָאמרַאפ רעטעברַא

 ןטיפָארּפ רעמ סָאװ .ןטיּפָארּפ רעמ סָאװ ןכַאמ ןלָאז סעינַאּפמָאק יד זַא טריס

 ,ןגייטש סעיצקַא יד ןופ טרעוו יד טעוו רעכעה ץלַא

 רעבָאר ריאי-דוג יד ,טסָארט-לָאטש רעד יװ ןזיר עלעירטסודניא עכלעזַא

 -ָאשענ יד ,עינַאּפמָאק ףַארגעלעט ןוא ןָאפעלעט ןַאקירעמַא יד ,ןָאשיײירָאּפרָאק

 -ךוש ןָאסנַאשזד-טָאקידנע ,עינַאּפמָאק קירטקעלע ןָאסידע יד ,קנַאב יטיס לַאנ

 "ןרַאברעדנואוו, םעיינ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא עינַאּפמַאק

 וליפַא טָאה טסָארט-לָאטש רעד .םיפתוש רַאפ רעטעברַא יד ןכַאמ וצ ןַאלּפ

 נָא ןוא רעטעברַא יד רַאפ רָאנ סעיצקַא סעירעס עלעיצעּפס טזָאלעגסױרַא

 ,סעיצקַא יד ןפיוקוצנייא טייהנגעלעג יד ןבָאה טינ ןענעק עדמערפ ,עטלעטשעג

 | .ןשטנעמ ענעגייא יד רָאנ

 טייקיטכיזטייוו יד ןעגניזַאב וצ ןרָאװעג טצונרַאפ זיא טניט טימ גרַאב א

 םזילַאטיּפַאק רענרעדָאמ רעד סָאװ טפַאשנַאמסטַאטש ןופ טסייג םעד ןוא

 ןגירק ןלעוו רעטעברַא יד סָאװ תובוט יד ןוא רעטעברַא יד וצ סיורַא טזייוו

 טימ ןרָאװעג טײלגַאב סענזיב-עיצקַא יד ןיא רעצעלּפ ךס ַא ןיא .םעד ןופ
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 -רַאפ רעד ןיא טפַאשרעטערטראפ א טשרמולכ טָאה סָאװ ןָאינוי-עינַאּפמָאק ַא

 .טפעשעג םעד ןופ גנוטלַאװ

 טעטלַאװרַאפ ןוא טריזינַאגרָא עיצוטיטסניא ןַא זיא ןָאינוי-עינַאּפמָאק יד

 ןלעטשראפ וצ דליש ַא זיא סע .רעטעברַא יד ןופ טינ ןוא עינַאּפמָאק רעד ןופ

 .רעטעברַא יד רַאפ רעטעברַא ןופ עיצַאזינַאנרָא רעתמא ןַא רַאפ געוו םעד

 ןקירבַאפ יד יו ,םיטַאבעלַאב יד ןופ םוטננייא סָאד זיא ןָאינוי-עינַאּפמָאק יד

 ןבָאה ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא סגנָאינוי-עינַאּפמָאק יד .ןענישַאמ יר ןוא

 רעד רעטנוא 1984-1998 ןיא סיוארָאפ סיוטש ןקרַאטש א ןגָארקעג רעטעּפש
 -ניא עטריזינַאגרָאמוא ןיא רעטעברַא יד ןופ גנַארד רעקיטעּפמיא רעד .א.רנ

 טימ ןטסַײלַאטיּפַאק יד ןופ ןרָאװעג טנגענַאב זיא ןריזינַאגרָא וצ ךיז סעירטסוד

 ןוא .א.רינ יד .סנָאינוי-עינַאּפמָאק ןפַאש וצ טייקיטעט רעטקרַאטשרַאפ ַא

 ענעדיישרַאפ ךרוד קיפליהאב קרַאטש ןעוועג ייז ןענייז סדראָאב-רָאבייל יד

 ,ץעזעג-,א,ר.נ םעד ןופ ךעלדיירד ןוא ןעגנושטייטסיוא

 ןעגנורעכעה ןיול ןטייברַאֿפ טפרַאדַאב ןבָאה סעיצקַא

 ןעגנוגנידַאב ערעסעב א

 רעטעברַא ערעייז ןופ טעּפמָאּפעגסױרַא ןבָאה סעינַאּפמָאק יד טלעג ליפיוו

 זַא ,טסואוואב ָאי זיא סע .יונעג טסואווַאב טינ ןיא רענעלּפ-תופתוש ךרוד

 טימ תופתוש םעד ןעמונעגפיוא רעטעברַא יד ןבָאה ןְלַאפ עטסרעמ יד ןיא

 ןרָאװעג ןעגנואווצעג ךַאפנייא ןענייז רעטעברַא יד .ליפענרעדיוו ןסיורג ַא
 טיילרַָאפ ןוא רעעזפיוא-עינַאּפמָאק יד .ןלָאצסיױוא ףיוא סעיצקַא ןפיוק וצ
 -רַאּפ ךיז "קיליוויירפ ,, ןלָאז רעטעברַא יד זַא ןעזעג ןיוש ןבָאה (סרעטסיימ)
 ןיא ןיול םעד ןלָאצסױא ןדעי ייב .סעיצקַא לָאצ רעסיוועג ַא ףיוא ןביירש
 ךיוא ןענייז סע .סעיצקַא יד רַאפ טלענ עמוס ַא ןרָאװעג טנכערעגרעטנורַא
 ןופ ןשינעגָאזוצ יד ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ רעטעברַא ןעוועג
 .ןטנעדיוויד עכיוה

 ןבָאה סָאװ רעטעברַא זַא ,םעד ףיוא טנכערעג ןבָאה סעינַאּפמָאק יד
 ןייגסױרַא ןרעג טינ ןלעוו סעיצקַא רַאפ רַאלָאד טרעדנוה עכעלטע טלָאצעגנייא
 עטרָאּפשענּפָא ,ימ ?יפוזַא טימ ,ערעייז ןָאק ןיא ןלעטש ןוא קיירטס ַא ןיא
 ןגעג גנורעכיזרַאפ ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענייז סעיצקַא יד ,טלענ
 ןעגנוריסנַאניפ עיינ ןגירק וצ לטימ ַא ןעוועג ךיוא סע זיא ,סנטייווצ ,םקיירטס
 ,ןייז טינ לָאז יז סיורג יו ,ןָאשיירָאּפרָאק ַא ןעוו ,ןבַאנסיױא טלעג טנעס ַא ןָא
 יז זומ .,גנוטיײרּפשסיױא ןוא גנוריסנַאניּפ רעקידרעטייוו רַאֿפ טלעג ףרַאד
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 רַאפ סעיצקַא יד סױרַא טזָאל סָאװ קנַאב רעד וצ (יירעלקעמ) ןָאשימָאק ןלָאצ

 ןָאשיירַאּפרָאק יד טָאה ָאד .םוקילבוּפ ןטיירב םוצ סע טפיוקרַאפ ןוא ריא

 וצ טייקידנעווטיונ רעד ןָא גנוריסנַאניפ רַאפ טלענ עיינ ןופ לָאװק ַא טַאהעג

 .רעטלעג-עיסימָאק זיא סע ןעמעוו ןלָאצ

 גנַאל טָאה סע .ןרָאי עצרוק טַאהעג טָאה ןַאלּפ "רענעדלָאג , רעד ךיוא

 טנעס עכעלטע ןַא ןרָאװעג רָאלק זיא רעטעברַא יד רַאפ ןוא טרעיודעג טינ

 -ןיול ַא טינ ןטייברַאפ ,ןטיּפָארּפ רעדָא ןטנעדיוויד רָאי ַא רַאלָאד עכעלטע רעדָא

 רעד .ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב ןוא ןדנוטש-טעברַא ערעצריק ,גנורעכעה

 .רעקרַאטש ןרָאװעג זיא ןפיוק-עיצקַא רענעגנואווצעג רעד ןגעג דנַאטשרעדיװ

 -פױרַא ןיא ןטייקירעווש ערעסערג ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה סעינַאּפמָאק יד

 םעד ןופ ךַארק רעלופ רעד .רעטעברַא יד ףיוא ןריּפַאּפ-טרעװ ערעייז ןעגניווצ

 .1929 ןיא סיזירק ןסיורג ןוא קינַאּפ רעלעיצנַאניפ רעד ךָאנ ןעמוקעג זיא ןַאלּפ

 ןבָאה ןוא סעיצקַא יד רַאפ טלָאצעגסיוא גנַאל-ןרָאי ןבָאה סָאװ רעטעברַא

 ןלַאפ ןריּפַאּפ-טרעװ יד יװ ןעזעג ןבָאה ,סיזירק ןיא טלעג סָאד טפרַאדַאב

 סָאװ רעטעברַא-לָאטש רעד .טייקלענש רעשירעלדניווש- ּפָאק ַא טימ רעטנורַא

 טלַאפ עיצקַא יד יװ ןעזעג טָאה ,עיצקַא ןַא רַאפ רַאלָאד 98 טלָאצעגסיױא טָאה

 רענַאקירעמַא רעד ןופ יו ,סעיצקַא ערעדנַא .רעקירעדינ ןוא רַאלָאד 21 ןיב

 זיא רעטעברַא רעד .רַאלָאד 8 ןוא 4 זיב ןעקנוזעג ןענייז ,עינַאּפמָאק-רעּפוק

 .ןשָארג רַאַּפ עטצעל יד ןָא ןוא טעברַא ןָא ןבילבעג

 ןויירפ ערעכעה טיול ןעגנולָאצ ןכַאמ ךָאנ ןומ עטלעטשעגנָא

 ןיא טלָאצעגסוא ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סעיצקַא יד ואוו ןלַאפ יד ןיא

 "מָאק רעד ןופ לטעצ-ןיול םעד ףיוא ןעוועג ךָאנ ןענייז רעטעברַא יד ןוא ןלופ

 טיול ןעגנולָאצ עלופ יד ןכַאמ וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ייז ןענייז ,עינַאּפ

 יד ןופ זיירּפי"קרַאמ רעד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טינ ,זיירּפ ןלענינירַא םעד

 קינייװ ןוא ןעגנוריצודער-ןיול וצ .קירעדינ רעייז ןעווענ זיא "ןריּפַאּפ-טרעװ,

 .סעיצקַא יד רַאפ ןעגנולָאצ יד ןעמוקעגוצ ןענייז טעברַא

 "עג טכַארבעגסױרַא זיא יירעביור רעקיטולב-טלַאק ַאזַא ןופ רעטסוט ַא

 טָאה סָאװ עטימָאק-טאנעס רעד ןופ ןרעהרַאפ יד ףיוא ,1933 רעמוז ןרָאװ

 -נוריטסעווניא ערעייז ןוא ןעקנַאב עסיורג יד ןופ ןטייקיטעט יד טכוזרעטנוא

 ,לעשטימ ,סנַאב יטיס ל?אנָאשענ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .תואולה ןוא ןעג

 ןיוש זיא טלַאהעג סנעמעוו ,קנַאב ןופ עטלעטשעגנָא יד זַא ,ןבענעגוצ טָאה

 ערעטייו יד ןכַאמ וצ ןעגנואווצעג ןענייז ,ןרָאװעג ןטינשעג לָאמ ייווצ
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 -ניירַא דלַאװגרעביא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,קנַאב ןופ סעיצקַא יד רַאפ ןעגנולָאצ

 ייז ןזומ ןעגנולָאצ יד .ןזיירּפ עטפיורשענפיורַא ןופ ןרָאי יד ןיא טּפוטשעג

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,טעטירעּפסָארּפ רעד ןופ ןזיירּפ עכיוה יד טיול ןכַאמ

 תונברק עכַאפנייא ןענייז עטלעטשעגנָא יד ,ןלַאפענ קרַאטש ןענייז סעיצקַא
 ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקערידיקנַאב יד ןופ (ּפא-דלָאה) לַאפרעביא ןשירעכיור ַא ןופ

 -טריזינַאגרָא-טינ רעייז ,טלָאװעג ןבָאה ייז ליפיוו קנַאב יד טרעדנילּפעג ןיילַא

 .זָאלפליה ייז טכאמ טייק

 ןטַאטלוזער עגײז ןוא ןַאלּפ .ָט-.ב רער

 טעברַא ןשיוצ ןעגנובייר יד ןפַאשּפָא טלָאזעג טָאה סָאװ עילידיא ןַא ךָאנ
 ןיא ,עיצַארעּפָאָאק ןוא עינָאמרַאה רעקיבייא וצ ןעגנערב ןוא לַאטיּפַאק ןוא

 .עינַאּפמָאק-ןַאב ָאייהָא ןוא רָאמיטלַאב רעד ןופ ןַאלּפ רעטסואווַאב רעד ןעוועג

 -יּפַאק םעיינ , ןופ עיפָאזָאליפ רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועגנ ךיוא זיא סָאד

 ."םזילַאט

 טָאה ,דרַאליװ לעינעד טנעדיזערּפ-ןַאב םעד ןופ טקורעגסױרַא ,ןַאלּפ רעד

 ןוא רעטעברַא יד ןשיווצ עיצַארעּפָאָאק ןופ םעטסיס עטלקיװרַאפ ַא ןפַאשעג
 ןוא ןכעצ ערעייז טיול טריזינַאגרָא ,רעטעברַא יד .גנוטלַאװרַאפ-ןַאב רעד
 -ןַאב רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ ןעמַאזוצ ןטָארטרַאפ ןייז ןלעװ ,ןכַאפ
 ןבָאה סָאװ ןגַארפ עלַא ןעלדנַאהרַאפ וצ טפַאשרעּפרעק ןייא ןיא גנוטלַאװרַאפ
 ןרעוו סנָאינוי יד .ןעגנוננידַאב-טעברַא ןוא עיצקודָארּפ רעד וצ תוכייש ַא
 סנָאינוי יד ךיז ןטכילפרַאפ רַאפרעד .גנוטלַאװרַאפ-ןַאב רעד ןופ טנעקרענַא
 יָארּֿב רעד ןיא טײקיטכיט רעמ ןריפוצנייא גנוטלַאװרַאפ רעד ןפלעהוצטימ
 ,ןכיילנ סָאד ןוא ,טײקמַאזרָאּפש רעמ ,עיצקוד

 טָאה ,ןָאטסנַאשזד "טסילַאיצָאס , םעד ןופ טריפעג ,ןָאינוי-ןטסינישַאמ ר
 ןיא 1928 ןיא רָאפנעמַאזוצ ,? ווָא .פ .א רעד .ןַאלּפ םעד ןעמונעגנָא ןרעג
 -ןָאינוי ןוא עשיטסילַאטיּפַאק ןבָאה רעדיוו .טקיטעטשַאב סע טָאה דנַאלטרָאּפ
 ןליו ןטוג ןופ ַארע עיינ יד ןעגניזַאב וצ טייהנגעלעג ַא ןגָארקעג רעביירש
 ,ןטסילַאטיּפַאק עקיטכיזטייוו ןוא רעטעברַא ןשיווצ

 ַא ןעוועג זיא ןַאלּפ .ָא-.ב םעד ןופ טַאטלוזער רערַאבלטיממוא רעד
 -רַאפ ַא ןוא רעּפעש-ןַאב יד ןיא ןעגנוננידַאב-טעברַא יד ןופ גנורעגרערַאּפ
 וצ ףתוש ַא ןרָאװעג זיא ןָאינוי-ןטסינישַאמ יד ,טײקיזָאלטעברַא עטרעסערג
 -דנעצ ליפ ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה סָאװ ןדָאטעמ-עיצַאזילַאנָאיצַאר עטסגרע יד
 זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ גונעג .רעּפעשד-ןַאב יד ןופ רעטעברַא רעטנזיוט רעקיל
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 עכעלקריוו 850,800 1920 ןיא טלייצעג טָאה סָאװ ,ןָאינוי-ןטסינישַאמ יר

 עכעלקריוו 70,000 טלייצעג רעטעּפש רָאי ריפ טָאה ,(רעלָאצ-סויד) רעדילגטימ

 40 זיב ןלַאפעג ןָאינוי-ןטסינישַאמ יד זיא ןרָאי-סיזירק יד ןיא ,רעדילגטימ

 ַא טעמב 1993 ןיא טקיטפעשַאב ןענייז ןענַאב יד ףיוא .רעדילנטימ טנזיוט

 .1920 ןיא ןעוועג טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ לָאצ רעד ןופ רעטעברַא טפלעה

 םעד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא טנענַאמרעּפ ןענייז רעטעברַא 900,000 םורָא

 יד לייוו רָאנ ,ןרָאװעג ןטינשעג זיא ןענַאב לָאצ יד לייוו טינ ,טרָאּפסנַארט-ןַאב

 .ןגיטשעג זיא ננודָאלנָא-טעברַא

 עירטסודוגיט ןיא טקיטפעטַאב רעדגיק ןוא ןעיורפ ןעגָאילימ

 טיג סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ענַאל רעשימָאנָאקע רעד ןופ ףירגָאב ַא

 -ניא רעד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ רעדניק ןוא ןעיורפ לָאצ יד זנוא

 רעייטשרָאפ עקיטסייג ערעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק עשינַאקירעמַא יד ,עירטסוד

 ףיֹוא טלַאה :גנוזָאל ןעמורפ-לעבַאטקעּפסער םעד ןופ קרַאטש רעייז זטלַאה

 ןעוט קיטייצכיילג .("גנינריוב סרעייפ םוָאה רָאי ּפיק ,) ןבעל-עילימַאפ םעד

 ערעייז ןופ סרעטומ ןסיירּפָא ,סעילימַאפ ןכערב וצ תוחוכ ערעייז ןיא ץלַא ייז

 ךָאנ .קירבַאפ ןיא ייז ןקיש ןוא לוש ןופ רעדניק ןעמענסיױרַא ןוא רעדניק

 ןטסנידרַאפ ןוא גנואווש ןלופ ןיא ןעוועג זיא עיצקודָארּפ ןעוו ,1990 ןיא

 1923 ,1922 ,1921 ןרָאי יד ןיא יו רעסעב קיפעמסינטלעהראפ ןעוועג ןענייז

 ןעװעג ןעיורפ ןוא ךעלדיימ ןָאילימ בלַאה-ַא-ןוא-טכַא ןענייז ,1924 ןוא

 םעד ןופ ןרעפיצ יד טיול זיא סָאד .ןטפעשעגנ ןוא ןקירבַאפ ןיא טקיטפעשַאב

 טייהרעמ עסיורג יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא .רָאי ןבלעז ןיא סוזנעצ ןלַארעדעּפ

 זיא ייז לייוו ןקירבַאפ יד ןיא ןעגנַאגעג טינ ןענייז ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ןופ

 טיונ עשימָאנָאקע .ןעמייה ערעייז ןיא ןבעל ןטוג ַא ןריפ וצ ןרָאװעג ןסערעד

 ןענעק וצ גנוקיטפעשַאב ןכוז ןייג ןוא םייה יד ןזָאלרַאפ וצ ןבירטעג ייז טָאה

 .ןטלַאהפיוא ךיז
 -סיוא ןעיורפ ןבָאה ,לָאצ ןיא ףלע ,סעירטסודניא ןוא ןכַאפ עצנַאג ןיא

 -רעדיילק יד ןיירַא טיינ ףלע יד ןיא .עירטסודניא רעד ןיא טייהרעמ א טכַאמעג

 | .זַא .א ,ליטסקעט ,ןטַאק ,עירטסודניא (סעקרעקוצ) ידנעק ,עירטסודניא

 .ןעיורפ ןענייז גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ייב עטלעטשעגנָא יד ןופ טפלעה ַא

 ַא ,(סירענעק) עירטסודניא ןוװרעזערּפיזייּפש רעד ןיא רעטעברַא טייהרעמ יד

 .עקירָאירעדנימ ןוא ןעיורפ ןענייז ,ננוקיטפעשַאב טנוזעג ןרַאפ עכעלרעפעג

 סָאד .טַארייהרַאפ ןענייז ןעיורפ יד ןופ טנזיוט טרעדנוה ןיינ ןוא ןָאילימ ַא
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 םעד ןוא טַארייהרַאפ ענייא זיא ןעיורפ עקידנטעברַא ףלע עדעי ןופ ,טניימ

 .ןעמוקוצסיוא גונעג טינ זיא טסנידרַאפ סנַאמ

 .לָאמא ןוא טפלעה ַא ןעיורפ יד ןגירק סעירטסודניא עטסרעמ יד ןיא

 טייטשרַאפ .טעברַא רעכיילנ רַאפ ןנירק רענעמ סָאװ ןיול םעד ןופ ?טירד

 יד רַאפ ּפַאלק ַא זיולב טינ זיא ןעיורפ רַאפ סעשזדייוו עקירעדינ יד זא ,ךיז

 -רענעמ יד ןופ סעשזדייוו יד קירעדינ ןטלַאה וצ טריפ סע רָאנ ,ןעיו-פ

 ,רעטעברַא

 עקידנטעברַא ןָאילימ בלַאה א ןעמוקעגוצ ןענייז 1920 זיב 1910 ןופ

 -רעטעברַא רעד ןופ ענַאל עלעידעטַאמ יד זַא ,זייװַאב ַא זיא ןייֵלַא סָאד .ןעיורפ

 טינ ןיא גנוטײרּפשסיוא רעלעירטסודניא ןופ ןרָאי יד ןיא גנורעקלעפַאב

 ױזַא ןבירטעג טָאה ענַאל עטרעגרעראפ יד-טָא ,רענרע רָאנ רעסעב ןרָאװעג
 ,סעירטסודניא יד ןיא ןעיורפ ליפ

 רעבָא ,ָאטינ ןענייז דנַאל ןצנַאנ ןרַאפ 1920 טניז ןרעפיצ עיונעג ןייק

 ןעק ןטַאטש עקינייא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ןעגנוכוזרעטנוא ןופ

 עקירָאירעדנימ ןוא ןעיורפ םָארטש ןרעסערג ַא ןופ ץנעדנעט יד ןעז גנירנ ןעמ

 ,סעירטסודניא יד ןיא

 -ניא רעטסערג רעטירד רעד זיא סָאװ ,אייֹהָא ןבענ טעוװ ליּפשייב ַא

 ,דנַאל ןיא טַאטש רעלעירטסוד

 רעטעברַא יד ןופ טנעצָארּפ 18.8 טכַאמענסיוא ןעיורפ ןבָאה 1919 ןיא

 ,רעּפעש ןוא ןקירבַאפ יד ןיא
 יד ןופ טנעצָארּפ 16.8 טכַאמעגסיוא ןיוש ןעיורפ יד ןבָאה 1924 ןיא

 ןשיווצ רָאי ףניפ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא .רעּפעש ןוא ןקירבַאפ ןיא רעטעברַא

 ,1,800 ףיוא רעטעברַא לָאצ יד ןלַאפעג ָאייהַא ןיא זיא 1924 ןוא 9
 ,רעמ 18,000 ףיוא זגיטשעג זיא סנירעטעברַא ןופ לָאצ יד רעבָא

 -ךַא 22 ערעי ןופ זַא ,ןזיוועג טָאה 1890 ןופ סוזנעצ רעלַארעדעפ רעד
 טָאה 1920 ןיא םוזנעצ רעבלעז רעד .טַארייהרַאפ ענייא זיא ןעיורפ-רעטעב

 .טַארייהרַאפ ענייא ןעיורפ ףלע עדעי רַאפ ןבעגעג ןיוש

 יורפירעטעברַא ענערַָאבעג דמערפ יר

 -עג ,ןקירבַאפ ייר ַא ןיא 1928 בייהנא טריפענכרוד גנוכוזרעטנוא ןַא
 -ַאב עֶלַא ןופ טנעצָארּפ 39 זַא ,ןזיוועג טָאה ןעננומענרעטנוא ןוא ןטפעש
 טנעצָארּפ םעד ןעמענ לָאז ןעמ ביוא .טַאריײחרַאפ ןענייז ןעיורפ עטקיטפעש
 ,טעטירעּפסָארּפ ןֹופ רָאי ןטסכעה םעד ןיא ,1998 ןיא ןענייז ,עזַאב ַא רַאֿפ
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 ,ןקירבַאפ ןיא ןעיורפ עטַארייהרַאפ טנזיוט 780 טימ ןָאילימ ייווצ ןעוועג
 .ןטפעשעג ןוא רעּפעש

 נָא ןבָאה ןטאטש ךס ַא סָאװ ,ןצעזענ-ץוש ייר ַא ףיוא קידנקוק טינ
 ןרַאפ ךעלדעש ןענייז סָאװ ןטעברַא ןיא טקיטפעשַאב ןעיורפ ןענייז ,ןעמונעג
 עירטסודניא ןייא .ןעגנוגנידַאב עשירַאטינַאסמוא ןוא ןדנוטש עגנַאל ,טנוזעג
 ליטסקעט רעד ןיא .ןװרעסנָאקזזייּפש יד --- ליּפשייב סלַא טכַארבעג רימ ןבָאה

 (טפיש) ענעמס-טכַאנ רעד ןיא טעברַאעג ןעיורפ ןבָאה םורד ןיא עירטסודניא

 -ןָאלג רעד ןיא טריטסיזקע ךיוא ןבָאה ןדנוטש עגנַאל .ןדנוטש 158 ןוא 2
 .ַא ,א ,ָאייהָא ןיא עירטסודניא

 ןבעגעג טָאה עיפלעדַאליפ ןיא 1998 ןיא טריפעגנכרוד גנוכוזרעטנוא ןַא
 טימ ךָאנ .יורפ-רעטעברַא רענערָאבעג-דמערפ רעד ןופ ענַאל רעד ןופ דליכ ַא
 עלַא ןפ טּפלעה זַא ,ןזיוועג סוזנעצ רעלַארעדעּפ רעד טָאה קירוצ רָאי טכַא

 טכבַארבעגסױרַא ,ןטקַאפ יד .רעטעברַא-יול ןעגיײז ןעיורפ עבעריובעג-דמערפ
 .ןטייהלעצנייא עקיטכיוו ךס ַא וצ ןבינ ,עיפלעדַאליפ ןיא

 רעד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז סנירעטעברַא עֶלַא ןופ טפלעה א רעביא

  שילגנע-טינ ןופ ןעמוק טנעצָארּפ 94 .עירטסודניא רעדיילק ןוא ?יטסקעט

 ףיוא טעברַאעג םייה רעטלַא רעד ןיא ןבָאה טפלעה ַא ,רעדנעל עדנעכערּפש
 ,םייהרעדניא ךיז ייב סלייטנטסערג ,סמרָאפ

 -טסע ןיא טנעצָארּפ 15 ,ןְלֵיוּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז טנעצָארּפ 2
 ,דנַאלסור ןיא טנעצַארּפ ןיינ זיב סקעז ןופ ,ןרַאגנוא ןיא טנעצָארּפ 18 ,ךייר

 ןענייז ייז ןופ לטפניפ ַא רָאנ .עיװַאלסָאנוי ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,עילַאטיא
 ןעוועג ןענייז טנעצָארּפ ןצכַא םורַא ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ רעגריב
 ןענעייל טנעקעג טינ ןצנַאנניא טָאה ןביז ןופ ענייא .טְלַא רָאי 18 רעטנוא

 סנירעטעברַא יד ןופ טפלעה ַא ,(ךַארּפש-רעטומ יד טינ וליפַא) ןביירש ןוא
 טַאהעג טָאה ףניפ עדעי ןופ סעילימַאפ ייווצ ןוא ,טַארייהרַאפ ןעוועג ןענייז
 .(ןטעברַא ןייג טזומעג רעטומ יד טָאה ןגעווטסעדנופ) רעדניק יירד ןוא ייווצ
 ןוא ,ןירענידרַאפ-טיורב עקיצנייא יד ןעוועג יורפ יד זיא סעילימַאפ 165 ןיא
 ,זָאלטעברַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד

 ןופ טייצ ןיא טעברַא ךָאו רעלופ ַא רַאפ ןטסנידרַאפ עכעלטינשכרוד יד
 ןבָאה טנעצָארּפ ןעצ .ךָאװ ַא רַאלָאד 28 ןעוועג זיא עיפלעדַאליפ ןיא ןָאזעס

 -סיורַא ןבָאה סָאװ ןעיורפ יד .ךָאו א רַאלָאד 10 יװ רעקינייוו טנידרַאפ
 .עדנוטש ַא טנעס ןעצ םורַא טנידרַאפ ןבָאה םייהַא טעברַא ןעמונעג

 רעדניק ןופ סרעטומ ןבירטעג טָאה סָאװ -- טיונ --- טפַארק עבלעז יד

 ךָאנ .ןיהַא עקירָאירעדנימ ןבירטעג טָאה ,טעברַא-םייה ֹוצ רעדָא קירבַאפ ןיא



 308 סַאלק-רעטצברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטכישצג

 זיב רעטלע ןיא ןשטנעמ עננוי עַלַא ןופ טפלעה ַא רעביא ןענייז 1990 ןיא

 ןופ רענניא ןעוועג ןענייז ייז ןופ לטירד ַא .טקיטפעשַאב ןעווענ רָאי 9

 ,רָאי ןצפופ

 טעברַא רעדניק ןפ גוומטיײרּפשרַאּפ יד

 טניז ,1920 ןופ סוזנעצ ןלַארעדעפ םעד ףיוא טיובעג ןענייז ןרעפיצ יד
 ןלוש יד ןופ ןרָאװענ ןעמונעגוצ ןענייז סָאװ רעדניק לָאצ יד זיא ןרָאי ענעי
 רעבָא .ןסקאוועג ,ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןוא
 ,1920 רָאי םעד ראפ ל?ופ טינ ןענייז ןרעפיצ יד וליפַא

 -סױרַא טָאה סָאד .רעטניוװ ןטימ ןיא ןרָאװעג ןעמונעג יא סוזנעצ רעד
 יד ףיוא ןטעברַא עכלעוו ,רעדניק רעטנזיוט רעטרעדנוה לטעצ ןופ ןעמונעג
 ,טכורפ ייב ןוא סנירג ייב ןענָאזעס ענדיישראפ יד ןיא ןוא סמרַאפ

 ,רעטעברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל ןופ סעילימַאפ רעטנזיוט רעטרעדנוה
 -ָאטיײמָאט יד .רעמוז רעדלעפ יד ףיוא ןטעברַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ עדעייז

 ןוא -סנירג יד ןוא ָאייהָא ןיא רעדלעפ-עלעביצ יד ,יזריושזד וינ ןיא רענטרעג

 טיובעג ןענייז ,םורד ןיא רעדלעפ-ןטָאק יד ןוא ,עינרָאפילַאק ןיא ןלָאט-טכורפ

 סָאװ ,טלַא רָאי סקעז ןוא ףניפ ןופ רעדניק ןופ עצַארּפ רערעווש רעד ףיוא

 עֶלַא יד .ןטנעס עכעלטע רַאפ ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש רעטנוא ןעוועצַארּפ
 .סוזנעצ ןלַארעדעּפ םעד ןיא ןיירַא טינ ןענייז רעדניק

 -רעדניק לָאצ רעסיורג רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןטאטש-םורד יד

 ןעוועג רעדניק 88,000 רעכעה ַאישזדרָאשזד ןיא ןענייז 1920 ןיא ,רעטעברַא

 -ָארּפ 20.8 טכַאמעגסיוא ןבָאה ייז ,ןטעברַא ענעדיישרַאפ ייב טקיטפעשַאב

 רעד טמוק אישזדרָאשזד ךָאנ .טַאטש םעד ןיא רעטעברַא עֶלַא ןופ טנעצ

 םורד ןיא טַאטש רעלעירטסודניא רעסיורג ַא ,ַאמַאבַאלַא טַאטש רעטסואווַאב
 עלַא ןופ טנעצָארּפ 24 רעביא סיוא ןכַאמ סָאװ ,רעדניק 84,000 רעכעה טימ
 81,000 וצ טנעֶָאנ טימ סאסקעט טמוק םעדכָאנ .רעטעברַא ענעסקַאוװרעד
 ,רעדניק

 ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד רַאפ ןרעפיצ עיונעג ןייק ָאטינ ןענייז ,טגָאזעג יו
 עזָאלטעברַא לָאצ יד ןטלַאהַאב וצ ןעוועג קירעגיינ זיא גנוריגער עלַארעדעּפ יד
 -טסודניא ןיא טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ רעדניק ןוא ןעיורפ לָאצ יד ןוא ללכב
 זיא עקירעמַא זא עיזוליא עטײרּפשרַאפ יד ןענעקיילּפָא טעװ סָאד לייוו ,עיר
 ,טלצרָאװעגנייא ןוא טעוועדנופעגנייא זיא ןבעל-עילימַאפ סָאד ואוו דנַאל סָאד
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 ןרָאייטירעּפסַארּפ ןיא טילב טעברַא םייה עמַאזיורג

 יד זיא סַאלק-רעטעברַא םעד היוא ןנָאלּפ עטסכעלקערש יד ןופ רענייא

 -סָארּפ רעד ןופ ןרָאי עטוג יד ןיא טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טעברַא-םייה

 .טעטירעּפ

 -טעווס רעד ןופ ןכירטש-טנורג יד ןטלַאהענפיוא טָאה טעברַא-םייה יד

 עשירַאטינַאסמוא ןוא טסנידרַאפ רעכעלנעלק ,ןדנוטש עננַאל : םעטסיס ּפַאש

 .ןעגנוגנידַאב

 ,ןטנגעג ןוא סעירטסודניא ךס ַא ןיא טיײרּפשרַאפ זיא טעברַא-םייה יד

 -ָארּפ , ַאזַא ןיא ךיוא רָאנ ,ןטַאטש-םורד "ענענַאטשענּפָא , יד ןיא זיולב טינ

 -ַאב רעדניק רעטנזיוט ןענייז קרָאי וינ יו טַאטש םענרעדָאמ ןוא "ןוויסערג

 .ןעגנוגנידַאב-םייה עמַאזיורנ יד רעטנוא טקיטפעש

 ןכַאמ וצ טימַאב טינ ךיז טָאה ןטפַאשרעּפרעק עלעיציפָא יד ןופ ענייק

 ןענייז ,טנכערענניירַא רעדניק ,סעילימַאפ ליפיוו גנוכוזרעטנוא עיונעג ַא

 סָאװ ןעננוכוזרעטנוא עזייוולייט .סעירטסודניא-םייה יד ןיא טקיטפעשַאב

 ױסָאסַא רָאביײל דלײשט-יטנַא לַאנָאשענ רעד ןופ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז !

 -געּפ ,יזריושזד וינ ,קרָאי וינ ןיא (טעברַא-רעדניק ןגעג טפַאשלעזעג) ןָאשייא

 ןיא .ןטקַאפ עכעלקערש טכַארבעגסױרַא ןבָאה ,טוקיטענָאק ןוא עינייווליס

 םורַא טקיטפעשַאב -- טציא ךיוא ןענייז ןוא --- ןעוועג ןענייז טעברַא-םייה |

 סָאד .רעדניק ןוא ןעיורפ טייהרעמ רעסיורג רעד ןיא ,רעטעברַא ןָאילימ ייווצ

 ירַאפ יד .ןָאשיײאיסָאסַא ראביי דלײשט-ײטנַא רעד ןופ ןרעפיצ יד ןענייז

 .ךָאוװ ַא רַאלָאד בלַאה-ַא-ןוא-ריפ ןוא ריפ יו קירעדינ ױזַא ןענייז ןטסניד

 ןופ טעברַא סיױורַא ןעמענ סָאװ סעילימַאפ ןַארַאפ ןענייז קרָאי וינ ןיא

 ןוא יורפ ,ןַאמ ,סעילימַאפ עצנַאג יד .ןטנַאקירבַאפ רעדיילק-רענעמ יד

 יו רעמ טינ ןענידרַאפ ןוא ךיק רערעטצניפ ַא ןיא ןטעברַא רעדניק עניילק

 -םָאטסָאק רעשיטַארקַאטפירַא ,רעכייר רעד .ךָאװ ַא רַאלָאד ףלעווצ ןוא ןעצ

 ַא ןיא ךיז טלַאה (ןעננולעטשַאב ףיוא טכַאמעג ןגוצנָא) ךַאפ גנירָאליײט
 יד .לייטנָא טמענ עילימאפ עצנַאג יד ואוו ,טעברַא-םייה ףיוא סָאמ רעסיורג

 טגיל ,קרָאי וינ ןיא ,ןעמולב ןוא ןרעדעפ עכעלטסניק ןופ עירטסודניא עיצנַאג

 ןופ רענָאשימָאק רעלעירטסודניא רעד .טעברַא-םייה רעמַאזיורג רעד ןיא

 עכעלקערש ןוא ןיול-רעגנוה םעד ןגעוװו ןדלָאמענ לָאמ ליפ טָאה קרָאי וינ

 עכעלטסניק ןופ טעברַא-םייה רעד ןיא ןשרעה סָאװ ןעגנוגנידַאב-טעברַא

 ןיא .ןטלַא םייב ןבילבעג גנידצלַא זיא ןגעווטסעדנופ ,ןעמולב ןוא ןרעדעפ
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 עירטסודניא-םייה רעד ןופ ענַאל יד זיא ,א,ר.נ רעד רעטנוא ןוא ןרָאי-סיזירק יד
 ןרָאװעג טריפעננייא 1924 ןיא זיא טַאטש קרָאי וינ ןיא .רענרע ךָאנ ןרָאװעג
 טריזילַאנעל סָאװ ,(שינעביולרעד ַא רַאפ עיצַארטסינער ַא) םעטסיס-סנעסייל ַא
 : גנוזָאל רעד רעטנוא ןרָאװעג ןָאטענ זיא סָאד .טעברַא-םייה עכעלקילנמוא יד

 ,ננוקיטמעשַאב ןופ ןשטנעמ עמערָא ןביורַאב טינ

 טעטירעּפסָארּפ יד סױא טינ טצונ .ל2 װָא .פ .א

 עטריזיוַאגרָטמוא יד ןריזיִנַאגרַט ןּב

 -רַאפ-טעברַא ןוא ןדָאטעמ-עיצַאזילַאנָאיצַאר עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ

 ןשטנעמ לָאצ יד .ןניטשעג רעטעברַא-ןיול לָאצ יד זיא ,ןענישַאמ עקידנרָאּפש

 .ןרָאװעג רענעלק זיא ,ןבעל רַאפ טעברַא רעייז ףיוא ןזיוועגנָא טינ ןענייז סָאװ

 סוזנעצ רעד .רעטעברַא ןייק טינ טנעקרענָא סוזנעצ רעלַארעדעּפ רעד
 פופניינ) ןעננוקיטפעשַאב עלופטסנידרַאפ יד ןגעװ טקנוּפ ַא טגָאמרַאפ
 ןעיינ ןעננוקיטפעשַאב עלופטסנידרַאפ ןופ ?טעצ םעד ןיא .(סנַאשייּפוקַא
 ,רעטלַאװרַאפ ,סנָאשיײרָאּפרָאק עסיורנ יד ןופ ןרָאטקעריד ןֹוא ןריקנַאב ןיירַא
 ןלעטשוצטסעפ סיוא קיניזטסואווַאב טדיימ גנורינער יד .ןכיילג רעייז ןוא
 -רענָא טינ ליוװ גנוריגער יד .דנַאל ןיא ןַארַאפ ןענייז רעטעברַא-ןיול ליפיוו
 -טכורפ ַא טימ ףיונוצ ייז טשימ ןוא סָאלק רעדנוזַאב ַא יו רעטעברַאדןיול ןענעק
 טנַאקירבַאפ רעד ,קריולק רעד ןוא ריקנַאב רעד ואוו ,גנוקיטפעשַאב רערַאב
 ,ֿפָאט ןייא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןענייז רעטעברַא רעטסָארּפ רעד ןוא

 עכלעוו יד ןופ טנעצָארּפ 78 זַא ,ןרָאװעג טנכערעגסיוא זיא 1996 ןיא
 יד .רעטעברַא-ןיול ןענייז ,טקיטפעשַאב (לופנייג) ?לופטסנידרַאפ , ןענייז
 ןיא ןָאילימ קיסיירד וצ טנעָאנ ןופ ןסקַאוװעגנסיױוא זיא רעטעברַא-ןיול לָאצ
 רעטעברַא-ןיופ לָאצ יד טָאה 1951 ןיא 1928 ןיא 88,976,000 וצ 95
 ,ןָאילימ 38 םורַא ןפָארטַאב

 ןלייט עניילק רָאנ ןענייז טַאירַאטעלַארּפ ןקידנענָאילימ-ליפ םעד-טָא ןופ
 וצ טרעהענפיוא טָאה גנורינער-ןָאסליװ יד יו ?ענש ױזַא .טריזינַאגרָא ןעוועג
 ,ןדנואוושרַאפ זיא טייקידנעווטיונ-חמחלמ יד ןעוו רעריפ-ןָאינוי יד ןציטש
 יד ןיא 1994 ןופ .ןלַאפעג דנַאנַאכָאנ רעטעברַא עטריזינַאגרָא לָאצ יד זיא
 ןופ ןטכירַאב עלעיציּפָא יד טיול ,טרָא ןייא ףיוא ןענַאטשעג רעדילנטימ לָאצ
 .ןלַאפעג לָאצ יד זיא טייסכעלקריוו רעד ןיא ,5 ווא ,פ .א רעד
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 1930--1900 סגָאיגוי .ל וחָא .פ .א יד ןיא טפטשרעדילגטימ

 רעדולגמימ לָאצ רָאו

 848,891 --- --= יז ייד שש תהח חידז טחיד שי 1000
 1,676,200 --- --- זי חיה חשד זיי ששה ידחח חדח 1004

 1,888,888 = ז-- יז שדי זיי חיחש היי ךייש שי 1008

 1,170,148 --- == זיז ייד הי ייח הישח זה -- 2

 9,072,102 --- --- הי חיחז חשח חיחה חייו ידי שי 1016

 802740//4 --- == === י-ה הדח יח היה יש שי 1090

 9,868,919 = = ה== יי= זי יי היי יי= = 1044

 2,81/8,99/ = --- היי טייי היי שדי זייי יה שש 1908

 2,808,066 --- --- --- זיד זי = יה יח ךחד -- 0

 9,819,026 --- --- זי יי היי חיי הייח שיד חי 1907

 92,896,068 --- --- יח יי יה יח היה חשד = 1098

 9,961,000 --- --- יי= ייד יה חדש יש ייד שי 1080

 זיב ןלַאפענ .? ווֶא פ ,א רעד ןופ רעדילנטימ לָאצ יד זיא 1939 ןיא

 .ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ

 םוצ ױזַא ,ןזָאלבענפיוא ןענייז רָאי ייוצ עטצעל יד רַאפ ןרעפיצ יד

 רעדילנטימ טנזיוט טרעדנוה ריפ ןבענעגנָא סיאול ,? ןַאשזד טָאה ?יּפשייב

 ,טנזיוט טרעדנוה םיוק ןעוועג ןענייז טרָאד ןעוו ,1930 ןיא ןָאינוי ןייז ןיא

 לייוו ,רעדילגטימ רעמ ןבענוצנָא טריסערעטניארַאפ ןענייז עטמאַָאב-ןָאינוי יד

 יירד ןיא .רָאפנעמַאזוצ ,? ווֶא ,ם ,א םעד ףיוא ןעמיטש רעמ ייז טינ סָאד

 רַאפ טלעג עמוס ערעסערגנ ַא ןיירַא ייז ןנָארט רָאפנעמַאזוצ םעד רַאפ ןטַאנָאמ

 רעטעברַא לָאצ יד ריּפַאּפ ןפיוא טסקַאװ םורַא ױזַא ןוא לָאצּפָא-דילנטימ םעד

 .סנָאינוי ערעייז ןיא

 עלַא ןיא רעטעברא עטריזינַאנרָא לָאצ יד זיא 1980 ןוא 1998 ןיא
 רעד רעסיוא ןוא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד ןיא סנָאינוי

 סרעקריָאוװ גנידָאלק דעטיײמַאנלַאמַא יד ,סדוחרעדָארב-ןאב יו ,,7 ווא ,פ .א

 ןוא יירד םורַא ןפָארטַאב גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ סנָאינוי יד ןוא

 יד .רעטעברַאדןיול ןָאילימ 88 ןופ ײמרַא ןַא ןופ רעדילנטימ ןָאילימ בלַאה ַא

 עטריזינַאגרָא טנעצָארּפ םעד ןיא עטסקירעדינ יד זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ

 רַאפ) עינַאּפש יו רעדנעל ?ענענַאטשענּפָא , עכלעזַא ןופ רעקירעדינ ,רעטעברַא

 .לַאנוטרָאּפ ןוא ןליוּפ ,(עיצולָאװער רֶעד
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 סגָאיװי יד ןיא גניריטעקער ןוא עיצּפורָאק

 לַארָאמעד ןופ סעצָארּפ םעד טרעלענשרַאפ ןבָאה ןרָאי-יטירעּפסָארּפ יד

 ,5 .װֶָא .פ .א רעד ןופ ןטכיש עטשרעביוא יד ןיא עיצּפורָאק ןוא עיצַאז

 יד ןופ טנעה יד ןיא ?טימ רעטיירּפשראפ-טייו ַא ןרָאװעגנ זיא םזירעטסגנעג

 ןסניל םעד ןוא ןרענָאיציזָאּפָא ?ייפ ןוא קנער יד ןפמעקַאב וצ עטמאַאב-ןָאינוי

 -ירעמַא רעד ןיא טיירב ױזַא טניילעצ ךיז טָאה סָאװ גניריטעקער .?גילפ

 רעד ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה ,טלעוו-טפעשעג רעד ןיא ןוא קיטילָאּפ רעשינַאק

 ,ןדיישוצרעטנוא ןרָאװעג רעווש זיא סנָאינוי ךס ַא ןיא .,עיטַארקָארויב-ןָאינוי

 ךיז טקידנע סע ואוו ןוא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןָא ךיז טביוה סע ואוו

 םעד טימ ןרָאװעג ןקלָאמענ ןענייז רעטעברַא יד .טפעשעג-ריטעקער רעד
 טקיזמעצ טניימענ טָאה טרָאו ַא ןדערסיוא .ןדָאטעמ-גניריטעקער ןופ חכ

 טעוװ םזירעטסגנעג ןוא עיצּפורָאק רעד ןנעוו רעיונעג ,"עקרַאטש , ןופ ןרעוו
 ,סיטקַארּפ ווא עירָאעט ,.ל וָא ,פ .א ןעלטיּפַאק יד ןיא ןעניפעג רענעייל רעד
 ,סיזירק ןנעוו ?טיּפאק םעד ןוא ,לגילפ רעסגיל רעד

 טניואוועגייב ןרָאײטעטירעּפסָארּפ יד ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ,םעירטסודניא ?עקנַארק , ענעפורעג-ױזַא יד ןיא סקיירטס עשידלעה עסיורג
 -ליסנעּפ ןיא רעניימ יד ןשיווצ ,(דרָאפדעב-וינ ןוא קייסַאּפ) ליטסקעט יו
 יד ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז סקיירטס יד .וװ .זַא .א ןכַאפ-לדָאנ ,עינייוו
 -לַארענעג רעירָאפ רעד ןוא קײרטס-לַארענעג רעכַאמקוָאלק רעד .עקניל
 1996,  ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז קרָאי וינ ןיא קיירטס

 -ָאבַאס םעד בילוצ ,ןכָאװ 16 טרעיודעג טָאה קיירטס-רעכַאמקוָאלק רעד
 רעד ןיא ןַאמניז טנעדיזערּפ טימ עטמאַָאב-לַאנַאשענרעטניא יד ןופ שזַאט
 -ןיופ ַא ןענואוועג ןגעווטסעדנופ ןבָאה רעכַאמקוָאלק 88,000 יד .ץיּפש
 טבער םעד ןופ גנוסנערשַאב ַא ןוא ךָאװ ַא רַאלָאד 8 זיב 4 ןופ גנורעכעה
 ןדעי ּפַאש ןופ רעטעברַא יד ןופ טנעצָארּפ ןעצ ןקישוצקעווַא סָאבעלַאב ןופ
 יד טקיליואב רעירפ ןבָאה רעריפ-ןָאינוי עטכער יד סָאװ םכער ַא ,רָאי
 ,םיטַאבעלאב

 ןעגנורעטש יד בילוצ ךיוא טָאה רעירָאפ טנזיוט ןעצ יד ןופ קיירטס רעד
 -רָאפ לַאנָאשענרעטניא רעד ןופ עטמאַָאב עלַאנָאיצַאנ יד ןופ שזַאטַאבַאס ןוא
 ךיז ,,? ווֶא .ם .א רעד ןופ שנעדיזערּפ ,ןירג ןופ ןוא ןָאינוי רעטעברַא
 ןדנוטש-טעברַא קיצרעפ יד ןענואוועג ןבָאה רעטעברַא יד .ןכָאװ 32 ןגיוצעג
 ןופ גנוׁשיִמְניירַא יד טינ ןעוו ,גנורעכעה-ןיול ַא ןוא ,44 טָאטשנָא ךָאװ ָא
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 קיירטס רעד ןוא רעסערג ךָאנ ןעוועג רעירָאֿפ יד ןופ גיז רעד טלָאװ/ ןירג

 | ,רעצריק

 רעקניל רעד טריזילַאטסירק ןוא טליישעגסיוא ךיוא ךיז טָאה ןרָאי יד ןיא

 -ןעיורפ רעד ןיא לנילפ ןקניל םעד ןופ ןפמַאק יד .סנָאינוי יד ןיא ל?נילפ

 ןבירשעגניירַא ןענייז (רעירָאפ) רענשזריק יד ןשיווצ ןוא עירטסודניא רעדיילק

 .ןבַאטשכוב עקידרעייפ טימ סָאלק-רעטעברַא ןופ עטכישענ רעד ןיא ןרָאװעג

 ןרָאװעג ןענייז סנָאינוי יד ןיא ןדָאטעמ-ןסאלק ןוא טפַאשרעטעברַאטימ-ןסַאלק

 -ָאמעד ןוא ןָאינוי רעד ןיא רעטעברא רעביא רוטַאטקיד .טצענערנענּפָא ףרַאש

 עקידנענערב ןרָאװעג ןענייז ןָאינוי רעד ןיא טכער-רעטעברַא ןוא עיטַארק

 רעטנזיוט רעטרעדנוה טרעדורענפיוא טָאה סָאװ ףפמַאק ןסייה ַא ןיא ןעגנוזָאל

 -ניא-ליטסקעט ,עירטסודניא-ןליוק ,עירטסודניא-רעדיילק רעד ןיא רעטעברַא

 .ךָאנ ןוא ,עירטסודניא-ךיש ,עירטסוד

 -תוחוכ יד טלניּפשענּפָא ךיוא טָאה גנורעװשרַאפ יטעזנַאװדָאקַאס יד

 -רעטעברַא רעד ןיא ןוא ,עקירעמַא ןיא ןסַאלק יד ןשיווצ ןשינעטלעהַאפ

 .אפונ גנונעווַאב

 עירעטסיה רעטױרײטנַא רעד ןיט טריטסערַא יטעזנַאװ ןא אְסַאס

 ןופ 1908 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 קיטעט ןרָאװעג ןענייז ןוא ןָאטסָאב םורַא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז .עילַאטיא

 ַא ןיא טעברַאעגנ טָאה ָאקַאס .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשינעילַאטיא רעד ןיא
 רעצרַאװש רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשענ זיא סָאװ ,יטעזנַאװ .ןןוא קירבַאפ-ךוש
 טריפ סָאװ רענייא) רעלדעּפ-שיפ ַא ןרָאװעג זיא ,ןטנַאקירבַאפ יד ןופ טסיל

 .(ןפיוקרַאפ םוצ שיפ טימ עלענעוו ַא םורַא

 ךס ַא ןיא ןפלָאהעג ןוא ןעמונענלייטנָא ייז ןבָאה ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 יו ןוא רענגעג-המחלמ עויטקַא ןעועג עדייב ךיוא ןענייז ייז .סקיירטס

 : טקירדעגסיוא ךיז טָאה יטעזנַאװ

 ןופ טכַארטעגסווא עזַארפ ַא טינ זיא ףמַאקנסַאלק זַא ,טנרעלעג בָאה ךיא ,
 עכלעוו יד .חכ רעקיטיונ-סנבעל ,רעכעלקריוו ַא רָאנ ,טסידנַאגַאּפָארּפ םעד

 ".סנועוו עכעלשטנעמ רָאנ ,תויח ןייק םינ רעמ ןענייז גנוטיידַאב ןייז ןליפ

 ןוא ךיש ,סעירטסודניא עסיורג ייווצ ףיוא טיובעג זיא דנַאלגנע וינ

 -ניא ייוצ יד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז רעטעברַא ןסַאמ עסיורג .ליטסקעט

 -מוא ןצנַאנניא טעמכ ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענייז רעטעברַא יד .סעירטסוד

 ,ןָאינוי סרעקריָאװ וש ןוא טוב יד טָאהעג ןבָאה רעטעברַא-ךיש יד .טֹריזינַאנרָא
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 רעטעברַא-ליטסקעט יד .םיטַאבעלַאב יד ןופ רוטנענַא ענעפָא ןַא זיא סָאװ

 סרעקריָאװ ליטסקעט דעטיינוי רעד וצ יורטוצ ןטסעדנימ םעד טָאהעג טינ ןבָאה

 .ןעגנוגנידַאב ערעווש רָאג ןשרעה עירטסודניא-?יטסקעט רעד ןיא .,ןָאינוי

 -ניא ?עקנַארק , יד וצ טגנַאלַאב דנַאלגנע-וינ ןיא עירטסודניא-ליטסקעט יד

 -ליטסקעט ענעמוקעגפיוא יד טימ ץנערוקנָאק .םזילַאטיּפַאק ןיא סעירטסוד
 ,רעננוה ןוא טיונ רעטעברַא יד טסָאק םורד ןיא ןלימ

 -ךיש עשינעילַאטיא יד ןשיוװצ קיטעט ןעוועג ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 ןענייז ןשטנעמ עטמיטשעגישיטסיכרַאנַא קידנעייז .רעטעברַא-ליטסקעט ןוא
 ףיוא ,"רעדנעלסיוא עכעלרעפעג , ןופ עירָאנעטַאק רעד ןיא ןלַאפעגניירַא ייז
 -רעביא ןסַאמ יד טכַאמעג 1920-1919 ןיא טָאה גנוריגער עלַארעדעּפ יד ןעמעוו
 .לַארענעשזדיײנרױטַא סנָאסליװ ,רעמלַאּפ לעשטימ רעטנוא ,ןלַאפ

 רעד ןיא 1920 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוא רעמלַאּפ לעשטימ סָאוו עירעטסיה רעטיורײטנַא
 ייז ןעוו ןטלַאהרַאפ ייז טָאה ייצילָאּפ יד .ןזָאלבענרעדנַאנַאפ ןבָאה עסערּפ
 ןשטנעמ עקיטנעק ןעוועג ןענייז עדייב .גנולמַאזרַאפ ַא ןופ ןעגנַאגעג ןענַייז
 .ןרעוו רוטּפ טלָאװעג ייז ןופ ןבָאה ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט ןוא -ךיש יד ןוא
 ןופ טנורג ןפיוא טכירעג םוצ ןרעוו טלעטשעג טלָאזעג ןבָאה עטריטסערַא יד
 -סערַא עשיטילָאּפ ערעדנַא רעטנזיוט יו ,ץעזעג ןשיטסילַאקידניסײטנַא םעד
 טינ ןענייז סעגַאלק ערעדנַא ןייק .ןרעוו טריטרָאּפעד םעדכַאנ ןוא ,עטריט
 רעטעּפש ןטַאנָאמ טשרע .יטעזנַאװ ןֹוא ָאקַאס ןגענ ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא
 ןַא טּפַאכעג ךיז ,ןטסילַאטיּפַאק עלַאקַָאל יד ןופ טּפוטשעג ,ייצילַאּפ יד טָאה
 רעטריצירכַאפ א ףיוא טיוט םוצ רעפמעק-רעטעברַא ייווצ יד ןסיש ןעק יז
 ,דרָאמ ןוא יירעביור ןופ עגַאלק

 ייז זַא ,עגַאלק ַא יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןעגנַאהעגנָא טָאה ייצילָאּפ יד
 -ךיש ַא ןופ רעריסַאק םעד ףיוא לַאפרעביא ןטנּפָאװַאב ַא טריפעגכרוד ןבָאה
 רעריסַאק רעד זיא לַאפרעביא םעד ןיא .םעהדעד לטעטש םעד ןיא קירבַאפ
 רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה טננעג םעד ןיא עלַא .טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד
 -ימירק (עדנַאב) גנענ רעטסואווַאב ַא ןופ ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא לַאפרעביא
 ןיא סַאלק ןקידנשרעה םעד רַאפ רעבָא ,(רעטסגנעג) רעכערברַאפ עלענ
 ןיא רעוט-רעטעברַא ייווצ ןעלדנַאװרַאפ וצ טניולעג ךיז טָאה סטעזושטַאסַאמ
 יד ןריטידערקסיד וצ טייהנגעלעג יד טינ עגַאלק ַאזַא .רעדרעמ ןוא רעביור
 טכַאמ ןופ סעצייל יד ןעיצנייא ךעלכַאזטּפױח ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עצנַאג
 ןוא ָאקַאס .רעטעברַא עקידנפמעק עלַא ןגעג רָארעט םעד ןקרַאטשרַאפ ןוא
 ,דרָאמ ןופ ענַאלק רעד רעטנוא ןרָאװעג טפעטשענ רעבירעד ןענייז יטעזנַאװ



 ןייטשטפפ} ךלמ 400

 םעד ןיא ןסקאוועגנסיוא זיא גנורעוושרַאפ יד זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ

 עקיטכעמ רעייז טלקיװעגרעדנַאנַאפ ןבָאה ןטסיולַאטיּפַאק יד ןעוו ,1921 רָאי

 -נידַאב"רעטעברַא יד ןגעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןנעג עוויסנעפָא

 יד ןיא ןפאוו ַא ךָאנ זיא רעפמעק-רעטעברַא ןגעג סעצָארּפ רעדעי .ןעגנוג

 .רעטעברַא יד ןגעג עוויסנעפָא רעייז טפלעה ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ טנעה

 -דעד ,לטעטש ךעלרעגריבניילק ַא ןופ גנומיטש רעטצעהענפיוא רעד ןיא

 ןזיװעגסױרַא ןפָא טָאה סָאװ רעטכיר ַא ןופ טריפענ סעצָארּפ ַא ףיוא ,םעה

 טָאה סָאװ עגַאלקנָא ןַא טימ ,עטגָאלקעגנָא יד וצ גנוטכַארַאפ ןוא סַאה ןייז

 ריא ןָאטעג טָאה סָאװ עסערּפ רעלַאקָאל ַא טימ ןוא ,ןזייווַאב טריצירבַאפ

 ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס סָאװ רעדנואוו ןייק טינ זיא ,יירעצעה ןופ ?ייט

 טנערברַאפ ןרָאװענ טלייטרוארַאפ ןוא 1991 ןיא קידלוש ןרָאװעג ןענופענ

 .טיוט ףיוא ןרעוו וצ

 גנוגעװַאב טסעטָארּפ ןביוהוצנַא עטשרע יד ,רעטעברַא עשיטעװַאס

 "עג טינ גנורעוושרַאפ יד טָאה בייהנָא ןופ זַא ,ןענעכייצרַאפ זומ ןעפ

 -ָאוער יד .ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא גנַאלקּפָא ןקירעהעג םעד ןענופ

 זיא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא טריציפינָאזרעּפ ,גנוגעװַאב ערענָאיצול

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עלעיציּפָא יד ןוא ,דרע רעד רעטנוא ןבירטרַאפ ןעוועג

 טרעמיקעג טינ ךיז טָאה ,טפַאשרעריפ ,? וװָא .פ .א רעד ןיא טריציפינַאזרעּפ

 -ליה ,רעטשרע רעד .ןטסיכרַאנַא עשינעילַאטיא ייווצ טימ ןריסַאּפ טעוו סָאװ

 יװ טקנוּפ .דנַאלסיוא ןיא רעטעברַא יד ןופ ןעמוקעג זיא טסעטָארּפ רעקיכ

 ףיוא לייטרוא םעד ןגעג גנוגעװַאב-טסעטָארּפ רעד ןיא ןעוועגנ זיא לַאפ רעד

 ןיא רעטעברַא עשיטעווַאס יד ָאד ךיוא ןענייז ױזַא ,סנניליב ןוא ינומ םָאט

 ןגעג עמיטש רעייז ןביוהוצפיוא עטשרע יד ןעוועג עווקסָאמ ןוא דַארננינעל

 עטקינייארַאפ יד ןיא רעפמעק-רעטעברַא ייווצ ףיוא ?ייטרוא-ןסָאלק םעד

 | ,ןטַאטש

 ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ עוויטַאיציניא רעד טול

 עטנַאזָאּפמיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי-דיירט ןטיור םעד

 -נָאמעד יד .טלעװ רעד ןופ טעטש-טּפיוה עלַא ןיא סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאמ

 -רַאפ עקידלושמוא ייווצ יד ןופ גנואיירפַאב יד טרעדָאפעג ןבָאה סעיצַארטס

 - ,עטלייטרוא
 טלקייקעג ךיז טָאה סעיצַארטסנַאמעד עקיטכעמ יד ןופ גנַאלקּפָא רעד

 ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא גנומיטש-ןסָאמ ַא .ןטָאטש עטסינייארַאפ יד ןיא קירוצ
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 .יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס רַאּפ סעצָארּפ םעיינ ַא רַאפ רעדָא ,גנואיירפַאב רעד רַאפ

 ייווצ יד ןופ גנוטכירניה עקידלַאב יד ןטלַאהרַאפ טָאה גנוגעוַאב-טסעטָארּפ יד

 ןטסילַאטיּפַאק יד ןענַאװ זיב ,ףמַאק רעד ןגיוצעג ךיז טָאה רָאי ףניפ .רעפמעק

 ןבָאה דנַאלגנע-וינ ןטלַא ןופ טַאטש ןקיטולב-יולב ?ןלערוטלוק , םעד ןיא

 םעד ןיא גנולייטעצ יד ,?פייווצ ןָא .תונברק ערעייז ןטכירניה וצ טגַאװעג

 ,עיצקַא רעדעי ןופ שזַאטָאבַאס רעשירעכערברַאפ רעד ןוא סָאלק-רעטעברַא

 ָאקַאס ןסײרוצסױרַא ןעגנולעג טינ זיא סע סָאװ ראפרעד ךעלטרָאװטנַארַאּפ זיא

 ,לגענ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןופ יטעזנַאװ ןוא

 טלייטעצ סַאלְס רעטעברא ,טיגייט סַאלק רעשיטסילַאטיּפַאס

 קינייא טלדנַאהעג טָאה סטעזושטַאסַאמ ןיא סָאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 ןענַאטשעג ןיא עסערּפ עצנַאג יד ,טונימ רעטצעל עמַאס רעד זיב טסעפ ןוא

 ןוא רעייהט רעטכיר ןופ ?טייקשיאייטרַאּפמוא , רעד רַאפ ןזייא ןוא לָאטש

 -בָארג ױזַא ןגױצַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיר רעד ,סעצָארּפ םעד ןופ

 -ענ טָאה רעכלעוו רעקינעי רעד ןעוועג זיא ,עטנַאלקעגנָא יד וצ שיאיײטרַאּפ

 טכירעג רעטסכעה רעד .גנוריפפיוא ןייז ןגעג סליּפַא ףיוא ןלייטרוא טפרַאד

 ךעלדיירד עשינכעט עלעמרָאפ רעטניה ןטלַאהַאב ךיז טָאה טָאטש ןיא
 זיא סַאלק ןקידנשרעה טעד ןופ קורד רעד .סעצָארּפ םעיינ ַא ןזייוואוצקירוצ

 ןלַארעדעפ ןופ ןלארעביל ענעפורעג-וזַא ייווצ יד זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג

 ןוא סמלָאה ל?דנעוו רעוויִלֶא ,סטעזושטַאסַאמ ןופ עדייב ,טכירעג ןטסכעה

 ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ךיז ןשימוצניירַא טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ,סיעדנַארב .ד סיאול

 סָאװ ,סוּפרָאק סָאבַאה ַא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ,ןבעגוצסױרַא טגַאזטנַא
 ןבעגעגרעביא זיא טַאוװירּפ .גנוטכירניה יד טלעטשעגּפָא שיטַאמאטיױא טגָאװ
 ןיימ ןגעג ןייג טינ ןעק ךיא  :טגָאזעג ןבָאה לָאז סיעדנַארב זַא ,ןרָאװעג
 | ".סָאלק

 רעד ,רוטלוק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןלייז עטסנעעזעננָא יד ןופ יירד
 םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,לעוָאל ,טעטיזרעוינוא-דרַאװרַאה ןופ טנעדיזערּפ
 -ערּפ רענעזעוועג רעד ןוא ,טנערג ,טוטיטסניא ןשיגָאלָאנכעט סטעזושטַאסַאמ
 -ַארטס ,(ןטַאקָאװדַא יד ןופ טפַאשלעזעג) ןַאשיײאיסַאסַא-רַאב רעד ןופ טנעדיז
 םעד ןופ עיסימאק-גנוכוזרעטנוא ןַא ןיא ןרָאװעג טםמיטשַאב ןענייז ,ןָאט
 עלא ןופ גנוצעלרַאפ עקידהּפוצח ַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא רעייז .רָאנרעװַאג
 עלַארעביל רעטנזיוט .גנוכוזרעטנוא ןופ םיללכ ערַאטנעמעלע ענעמונעגנָא
 םעד ןפירגַאב טינ ןבָאה ייז .טניוטשרעד ןעוועג ןענייז דנַאל ןרעביא סרעיָאל
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 סָאד זיא ייז רַאפ .גנורעוושרַאפ יטעזנַאװדָאקַאס רעד ןופ דעטקַארַאכ-ןסַאלק

 ןגעג ןלייטרוארָאפ טָאה סָאװ רעטכירדיקנעי ןטלַא ןַא ןופ עגַארפ ַא רָאנ ןעוועג

 ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןלַארעביל יד ,ןלַאקידַאר עשידנעלסיוא

 יד יו ,רוד ןגנוי ןופ רעיצרעד ןוא עיצַאזיליװיצ ןופ רענערט עכלעזַא זַא

 בָארג ױזַא ןטערט וצ ןביולרעד ךיז ןלָאז ,ןטעטיזרעווינוא ןופ ןטנעדיזערּפ

 -בָאּפער וינ , עלַארעביל יד .טייקיטכערעג ןוא טכער רעלַאטנעמַאדנופ רעביא

 עלַא ןיא (עמַאלקער) טנעמזיײטרעװדַא ןטלָאצַאב ַא טסורדעגּפָא טָאה "קיל

 ייר ַא טימ --- ןרָאװעג טקורדעג טינ סע טלָאװ שרעדנַא -- ןעגנוטייצ עסיורג

 -גנוכוזרעטנוא רעד ןופ רעדילגטימ עטנענימָארּפ יד וצ ןנַארפ עשידירוי

 ןגָארקעג טינ טָאה לַאנרושז רעלַארעביל רעד .זַא ,ךיז :טייטשרַאפ ,עיסימָאק

 זיא ןעמעלַא רַאֹפ ? ןרעפטנע טנעקעג סלעוֶָאל יד ןבָאה סָאװ .רעפטנע ןייק

 ןבָאה רעכוזרעטנוא יד זַא ןוא טריצירבַאפ ןענייז ןזייוװַאב יד זַא ןעוועג רָאלק

 .עטלייטרוארַאפ יד רַאפ תודע ןרעהסיוא טלָאװעג טינ

 סַאלק רעײז ןפלָאהעג ןבָאה סלעוָאל יד

 יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס זַא ןפירגַאב טינ ןבָאה םינימ עֶלַא ןופ ןלַארעביל יד

 ןופ גנולּפירקרַאּפ רעטּפָא ןוא רעכעלטנייוועג ןופ ןטקודָארּפ ןייק טינ ןענייז

 ןופ תונברק ןלַאפענ טינ ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס .טייקיטכערעג רעדנילב

 ןעוועג ןענייז ייז .רעדנעלסיוא ןגעג ןלייטרוארָאפ טימ-?לופ רעטכיר ןטַא ןַא

 ןבָאה טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןצנַאג םעד ןופ תונברק

 -רָארעט ַא יו 1921 ןיא ןלַאקידַאר עשינעילַאטיא ייווצ ןנעג גנורעוושרַאפ יד

 עוויסנעפָא ןַא ןופ ןטימ ןיא רעטעברַא-ליטסקעט ןוא -ךיש יד ןנענ ?טימ

 טלָאװעג טינ סָאלק רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש .סַאלק-רעטעברַא םעד ןגענ

 רענעּפָא ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד .תונברק עקידלושמוא ייווצ יד ןזָאלסױרַא

 ןלַאּפעגנירַא ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס זַא ןבענוצ רערָאלק ַא ,טירטקירוצ

 עטקינייארַאפ ַא רָאנ .ץיטסוי רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ בעװניּפש םעד ןיא

 סָאד ןטסילַאטיּפַאק יד ןעננואווצעג טלָאװ סַאלק-רעטעברַא ןצנַאג ןופ עיצקַא

 טָאה סָאד .טלעפעגסיוא רעבָא טָאה עיצקַא עטקינייארַאפ ַאזַא .ןָאט וצ

 | .ןטסילַאטיּפַאק יד טליּפשעגרעטנוא

 רָאנרעװַאג ןופ רעדילגטימ עטלעטשעג-ךיוה יירד יד ןופ גנוריפפיוא יד

 םעד ןופ ךעלסילשסיוא ןוא טקעריד טמַאטש עיסימָאק-גנוכוזרעטנוא סרעלופ

 עקירעביא יד ןוא לעוָאל טנעדיזערּפ .ננורעוושרַאפ רעד ןופ רעטקַארַאכ- ןסָאלק

 ייז .רעבילַאק ןכיוה ַא ןופ ןעמלטנעשזד ?פייווצ ןָא ןענייז רעדילנטימ ייווצ



 403 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ שטכישצג

 ןגיוא יד ןיא קעלפ ַא ייז ףיוא ןפרַאװ לָאז סָאװ טַאט ןייק ןיינַאב טינ ןלעוו

 סענעשעק עדמערפ ןיא ןכירק טינ ןלעוו ייז ,עטנאקַאב ןוא טניירפ ערעייז ןופ

 ןעמוק ,סָאלק רעײז ןנעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד רעבָא .טלענ ןּפעלשוצסיױרַא

 יז ןכלעוו ןופ ,זיירק ןלַאיצַאס ןוא ןשיטילָאּפ ,ןשימָאנָאקע רעייז ףליה וצ
 םעד ןנעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד .ןבעל ןלַאיצַאס ןוא ןלעירעטַאמ רעייז ןעיצ

 סלעוָאל יד ןענייז ,ץיזליואט טא שזיטסערפ ןײז ,סָאלס רעײז ןופ לַארָאמ

 ןוא לַארָאמ-ןסָאלק ןייז טימ טּפַאזענכרוד ןענייז ןוא סאלק רעייז ןופ רעדניק

 ,טרעדָאפעג טָאה סָאלק רעייז ןופ לַארָאמ ןוא שזיטסערּפ רעד .קיטע-ןפַאלק

 סלעואל יד ןבָאה ,ןרעוו טנערברַאפ ןלָאז ןלַאקידַאר עשינעילַאטיא ייווצ יד זַא

 ,ליצ ןייז ןכיירגרעד וצ סָאלק רעייז ןפלעה וצ גנידצלַא ןָאטעג

 עיגקַא עמַאזגײמעג ןרעטש ןטסילַאיבָאס א .ל חַמ ,פ .א

 .טקינייארַאפ ןַייז ןצ טָאטשנָא ןסירעצ ןעוועג זיא טנָארפ-רעטעברַא רעד

 עטימָאק-גנוקידייטראפ יטעזנַאװדָאקַאס ַא טריזינַאנְרָא ךיז טָאה ןָאטסָאב ןיא

 ןופ טָאה עטימָאק יד ,ןטסיכרַאנַא ?עשיפָאזָאליפ , עכעלטע ןוא ןלַארעביל ןופ

 -ןייר רעד ףיוא טייקמאזקרעמפיוא עצנַאנ ריא טרירטנעצנָאק בייהנא עמַאט
 | .ףמַאק םעד ןופ טייז רעלַאגעל

 יד ןיא ןביולנ ןוא יורטוצ ןטקנערשַאבמוא טָאהענ טָאה עטימָאק יד
 רָאלק ןזייווַאב סָאװ ןטנעמוקָאד עלַאגעל יד ןיא ןוא ,סליּפַא ןיא ,ןטכירעג
 רעלַארעדעפ רעד סָאװ טקַאפ רעד .יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ דלושמוא יד
 ךרוד גנורעװשרַאפ רעד וצ טנַאה ַא טניילענוצ טָאה טנעמטרַאּפעריץיטסוי
 עלַא .קורדנייא ןייק ייז ףיוא טכַאמעג טינ טָאה ,ןָאטסָאב ןיא ןטנעגַא ענייז
 םעד ףיוא ךעלסילשסיוא ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז טלעג ןֹוא ןעגנואימַאב
 רעכעלטנפע רעכעלרעגריב רעד ןופ ןסיוועג םעד ןקעוװ ףיוא ןוא ףמַאק ןשידירוי
 .-איצוטיטסנָאק ַא ןֹופ טייקיטכיוו יד ןענעקייל טינ טעװ רענייק .גנוניימ
 טָאה סנעפעד רָאביײל לַאנָאשענרעטניא יד .רעזייה-טכירעג יד ןיא ףמַאק ןלענ
 ךעלגניא-ָארָאבסטַאקס יד ןגעג גנורעוושרַאפ רעד ןיא ןָאטעג טנכייצעגסיוא סע
 ןַא זיא ןיילַא ןעלטימ עשירירוי ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ רעבָא .ַאמַאבַאלַא ןיא
 ןוא ןעיצ םיא ןעק ןעמ .ימוג יוװ זיא ץעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעד .ןיזמוא
 עשינכעט ןופ לַאװק םוצ ףוס ןייק ָאטינ זיא'ס .ךיז טליוו םענייא יו ןעיירד
 וצ געו םעד ןלעטשראפ ןענעק רעזייה-טכירעג יד עכלעוו טימ ,ךעלדיירד
 -טנפע ענעפורעג-יױזַא יד טגנַאלַאבנָא סָאװ .תונברק- ןסַאלק רַאפ טייקיטכערעג
 .עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןרָאװעג טעבראַָאב יז זיא ,גנוניימ עכעל
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 -עג וליפַא ןוא ,טזָאלעג טינ טָאה עטימָאק-גנוקידייטרַאפ רענָאטסָאב יד

 טָאה עטימָאק יד .יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס רַאפ טירטסיױרַא-ןסַאמ ןדעי טרעטש

 ?ןטסילַאטיּפַאק יד קידנעניימ ,גנוניימ עכעלטנפע יד "ןגערפיוא , ןנעג טנרָאװעג

 ברע טונימ רעטצעל רעד ןיא טשרע .סקיירטס ןוא סעיצַארטסנָאמעד טימ

 ןבָאה סמלָאה ןוא סיעדנארב ףיוא ןעננונעפַאה עלַא ןעוו ,ננוטכירניה רעד

 טלָאמעד .ענַאל עתמא יד ןעזרעד עטימָאק רעד ןופ רעוט יד ןבָאה ,טצַאלּפעג

 ןוא ,? ווֶא .פ .א רעד ןופ שזַאטָאבַאס רעד .טעּפש וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא

 סָאװ סיירטס-לַארענעג םעד טרעטשעג טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאפ רעד ןופ

 ףיוא ןפורעג ןבָאה סנעפעד רָאביײל לַאנָאשענרעטניא יד ןוא ןטסינומָאק יד
 טמיטשַאב זיא גנוטכירניה יד ןעוו גָאט םעד ןיא ,1927 ,טסוגיוא ןטס21 םעד

 .טייצ ךָאוו ַא ןרָאװענ טניײלענּפָא זיא יז יו םעדכָאנ ,ןרָאװעג

 יטעזנַאװ-ָאקַאס רעד ןיא טלדנַאהעג טָאה עיטַארקָארויב ,? ווא .ם .א יד

 ינומ םָאט רעד ןיא יו ןפוא ןקור-ןיא-רעסעמ ןבלעז םעד ףיוא גנורעוושרַאפ

 ןיא טיארטעד ןיא .? ווֶא .פ .א רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד .,גנורעוושרַאפ

 טָאה ןעניז םעד ןיא .גנוקידַאנגַאב רַאפ עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה 6

 ןירג טָאה לָאמ סעדעי רעבָא .ןעננורעלקרעד רֶאַּפ ַא טכַאמעג ןירג םָאיליװ
 ןדָאטעמ יד ןנענ ףרַאש זיא ,? ווָא .פ .א יד זַא ,ןענָאמרעד וצ טלעפרַאפ טינ

 -רַאפ טינ ךיוא טָאה ןירג .עטלייטרוארַאפ ייווצ יד ןופ עיפָאזָאליפ רעד ןוא

 -רַאפ .דנַאל ןופ םעטסיס-טכירעג רעד ןיא יורטוצ ןייז ןקירדוצסיוא טלעפ

 ןקָארשעג טינ ךיז ןבָאה סטעזושטַאסַאמ ןיא ןטסילַאטיּפַאק יד זַא ,ךיז טייטש

 .ןעגנורעלקרעד עכלעזַא רַאפ

 לָאמ ליפ טָאה ,ײטרַאּפ סרעקריָאו יד רעירפ ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 .ל װוָא .פ .א רעד וצ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ טדנעוועג ךיז

 .ןרָאװעג ןזיווענקירוצ ןענייז ןגַאלשרָאפ יד ,עיצקַא רעטקיניײארַאפ ַא רַאפ

 -ָאג וצ סעיצַאנעלעד ןיא ןעמונעג לייטנָא טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאפ יד

 רעד ןופ רעריפ יד ,ןָאט טלָאװעג טינרָאג יז טָאה רעטייוו .רעלופ רָאנרעוװ

 -סָאב רעד ןופ קיטקַאט עדנילב יד טציטשעג ןבָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס

 -יּפַאק יד ןנערפיוא ןלעוו סקיירטס ןוא סעיצַארטסנָאמעד זַא ,עטימָאק רענָאט

 ןוא ָאקַאס רַאפ סעצָארּפ םעיינ ַא רַאפ ןעננואימַאב יד ןרעטש ןוא ןטסילַאט

 | .יטעזנַאװ

 -יּפַאק יד ןוא עיצקַא רעשיטנַאטילימ רעטקינייאראפ ַא ןופ ?גנַאמ רעד

 ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאֿפ ייוצ יד ןעוועג ןענייז טעטירעּפסָארּפ עשיטסילַאט

 רערענָאיצולַאװער רעד  .יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ דרָאמ םעד טכַאזרֹוארַאֿפ

 םעד ןביאסיוא טנעקעג טינ ןייֵלַא ןבָאה ?לנילפ רעקניל רעד ןוא דרַאגנַאװַא
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 רעד ףיוא ןוא סטעזושטַאסַאמ ןיא סָאלק ןקידנשרעה ןפיוא קורד ןקיטיונ
 יד ,1927 ןיא םזילַאטיּפַאק ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד .גנוריגער רעלַארעדעּפ

 ןפַאשַאב ןבָאה ןטיפָארּפ עכיוה יד ןוא עיצקודָארּפ רעד ןופ עיצַאזיליבַאטס

 יד .לטָאז ןיא קרַאטש טליפעג ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד זַא ,ענַאל ַא
 ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טמָארטשעג ןבָאה סָאװ ןרַאלָאד ןענָאיליב

 ןופ רָאטידערק םעד רַאפ םזילַאירעּפמיא-יקנעי םעד טכַאמעג ןבָאה דנַאלפיױוא

 -סיוא יד ןופ ןנָארטעג ךיז טָאה סָאװ טסעטָארּפ רעד .טלעוו רעבלַאה ַא

 יטעזנַאװ

 ןבָאה ,ןלַאוטקעלעטניא עטמירַאב ןופ ןוא סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עשידנעל
 -םיוא רעקירעהעג רעד ןָא ןזָאליײברַאפ טנעקעג ןטסילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא יד
 רעד ןוא ,טירטסילָאװ ייב תואולה טכוזעג טָאה עּפָארייא ,טיײקמַאזקרעמ
 יד ןופ ןעגנוניימ ןוא ןעננומיטש יד טימ קרַאטש טינ ךיז טנכער ריקנַאב
 ,טלעג םיא ייב ןעייל ןעמוק עכלעוו

 םעד ןופ טכַאנ רעד ןיא ןרָאװעג טנערברַאּפ ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 -רעסיוא טימ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עדייב .1927 ,טסוגיוא ןטס22 ןפיוא ןטס1
 ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ןרָאי עלַא יד טייקטסעפ ןוא טומ רעכעלטנייוועג
 ןרענָאיצולָאװער טימ טיוט רעייז וצ ןעגנַאגעג ןענייז ייז .זיוה-ןטיוט ןיא
 רעגניא ןעוועג ןיא ָאקַאס .טָארייהרַאפ-טינ ןעוועג זיא יטעזנַאװ .ץלָאטש
 ,רָאי טכַא ןופ ?גניא ַא טימ יורפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה ןוא



 ןייטשטפ} ןלמי הי 46

 ןטוגימ עטצעל} סיטעזגַאװ-ָאטַאס

 טסקישעגסיורַא יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןבָאה ןבעל רעייז ןופ גָאט ןטצעל ןיא

 : דנַאל ןופ רעטעברַא עלַא וצ ףור ןקידנגלָאפ םעד

 ןבעל טעװ ,לאעדיא רעייא ,לַאעדיא רעזנוא .ןברַאטש ייווצ רימ רָאנ;

 טלַאה .טגיוַאב טינ ןענייז רימ .ןענואוועג ןבָאה רימ .ןענָאילימ וד ןיא

 טפַאשנדייל רעזנוא ,טסולרַאפ רעזנוא ,ןתועט ערעזנוא ,ןדייל ערעזנוא רעייט

 ךייא ןעמענ רימ .גנואיירפַאב רעסיורג רעד רַאפ ןטכַאלש עקיטפניק וד רַאפ

 .ןעמעלַא ךייא וצ ןבעל ןגנַאל ַא .ךייא טימ ךיז ןענעגעזעג ןוא םורַא ןעמעלַא
 "!{טייהיירפ יד ןבעל לָאז

 -עג ןענייז רעפמעק-רעטעברַא ענעדיישַאב ,עטנאקַאבמוא-רעירפ ייווצ יד

 .סאלק-רעטעברַא ןופ רעריטרַאמ עשידלעה יוװ ןברָאטש

 -ניא ןוא רעטעברַא ןענָאילימ טלסיירטענפיוא טָאה ננוטכירניה יד

 ןיא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןלַאוטקעלעט

 ןעוועג זיא סָאװ :ננוזָאל רעד טימ ןעמוקעגסיױרַא םורפ רעייז זיא דנַאל

 ןענייז יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ,ןלַאפרַאפ ייס יוװ ייס ןיוש זיא טציא ,ןעוועג זיא

 טפַאשנרייל יד ןוא טייקרעטיב יד ןביירטרַאפ ןוא ןסענרַאפ סע רימָאַל ,טיוט

 .ןֿפורענסױרַא טָאה ןבעל רעייז סָאװ

 ,יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ רעדרעמ רעכעלצעזענ רעד ,רעלופ רָאנרעװַאג

 ףיוא טָאה ,(סלעקיסייב) ןדעּפָאסילעװ ןופ טנַאקירבַאפ רעכייר ןוא רעסיורג ַא

 ןיא םולב ַא טימ טיילננוטייצ ד ןעמונענפיוא גנוטכידניה רעד ךָאנ ןגרָאמ

 : ?ביימש ַא טימ ןוא ץַאל

 ,גָאט רענייש ַא --- טסירגַאב ייז רע טָאה -- ?ןעמלטנעשזד ,ןגרָאמ טוג,

 "? תמא טינ

 לטיּפַאק סָאד זַא ןרירטסנָאמעד וצ טסעשז ַא ןעוועג סָאד זיא ןרעלופ ייב
 ,ןסעגרַאפ ןוא רעבירָאפ זיא יטעזנַאװדָאקַאס

 טינ ןוא רעבירָאפ טינ ?טיּפַאק סָאד זיא סַאלק-רעטעברַא םייב רעבָא
 .ןסעגרַאפ



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-ןביז

 סיוירק רעד
 -למוט יד -- ,סיזירק ןטלַאהַאב וצ ןבוז ןטסילַאטיּפַאק ןוא רעוואוה
 ,1930 ןיא יורטוצ ןוא םזימיטּפָא ןריצירבַאפ וצ סץינַאּפמַאק ץעקיד

 -רָאפ טָאה לַאנָאיצַאנרטטניא רנשיטסינומָאק -- .1932 ןוא 191
 ָאטָא ןוא סגנידרפשפליח יד ןופ סצירָאעט יד -- .סיזירק ןצועגסיוא

 סצילָאּפָאנָאמ --- .םזילַאטיּפַאק "ןטריזינַאגרָאג םעד ןגעוו סרצוַאב

 ץכצלרצניא טפרַאטרַאפ ןבָאה לַאטיּפַאק-ץנַאניפ ןופ טפַאשרעה ןוא

 טיצַאוילַאנָאיצַאר --- .םזילַאטיּפַאק ןופ ןצַאזנגצנ עכעלרעסיוא ןוא
 טיצקורָארּפ ןופ סקואוו --- .ץוָאלטעברַא ײמרַא עקידנעטש יד ןוא
 -טגָאז ןירנ---.גנורעקלעפַאב רצד ןופ טפַארק-ףיוק עטרענעלקרַאּפ ןוא
 ןָא ןבייה ןטסילַאטיּפַאק --- .טרָאװ טלַאה ןוא ןקיירטס וצ טינ וצ
 -טסבלצז --- .1922 ןיא ךוָאלטצברַא ןָאילימ 17 -- .עוויסנעפָא רעיײז

 קיירטס רצר---.ךיו ןטײרּפשרַאפ רעגנוה ןוא ןעגנוצעזסיורַא ,ןררָאמ ||
 סקיירטס ייווצ יד ןוא 1931 ןיא ץיניײוװליסנעּפ ןיא סרעניימ יד ןופ
 -ומָאק --- .סיזירק ןיא סקיירטס ןריפ עקניל רָאנ --- .יקָאטנעק ןיא
 ,1930 בײהנָא ןפמַאק ץזָאלטװברַא ןָא ןבייה לגילפ רצקניל ןוא ןטסינ
 .דנַאל ןרעביא ןשרַאמ-רעננוה ןוא סעיצַארטסנָאמעד עילַאװב יד ---
 ףיוא טרַאמ-רצגנוה רצלַאנָאיצַאנ רצטיײוװצ ןוא רעטשרע רעד --
 ייווצ יד --- .1922 רטבמטשצצד ןוא 1931 רצבמצצצד ןיא ןָאטגנישַאוװו
 יד -- .1932 ןוא 1021 ןיא ןענַארעטצװ יד ןופ ןשרַאמ-סונָאב
 -ףטצוו עוָאלטעברַא יר ןגעג המחלמ ַא ןָא טבייה גנוריגער עלַארערעּפ
 סנינְנל ןופ טייקיטכיר יד -- .ןרעוואוה ןגענ ןרָאצ רעד --- .ןענַאר
 ,םזילַאטיּפַאק רעטנוא םטסיס-ײטרַאּפ רער רעביא קיטסירעטקַארַאב

 ןטס29 םער ןכַארבעגסיױא זיא טירטסילָאװ ףיוא קינַאּפ יד ןעוו
 ןופ ,גנוניימ עכעלטנפע עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג יד טָאה ,1929 ,רעבָאטקָא
 -יירש ןלעיצנַאניפ ןטצעל םעד זיב ןרָאטסינימ ענייז ןוא רעוואוה טנעריזערּפ
 ףיוא ךַארק רעד זַא ןרעכיזרַאפ וצ טעװערָאהעג ,גנוטייצ ַא ןיא ץעגרע רעב
 ,דנַאל ןופ עגַאל רעכעלטפַאשטריװ רעד טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה עשזריב רעד

 רעכעלרעייפ ַא טימ ןעמוקעגסױרַא גָאט ןטירד ןפיוא זיא רעוואוה
 יו קרַאטש ױזַא זיא טפַאשטריוװ רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד זַא ,גנורעלקרעד
 .עשזריב רעד ףיוא טוג ןרעוו רעדיוװ ץלַא טעוװ םורַא געט קיצכעז ןיא .רעירפ
 סוילושזד .רד ףליהעג רעטנאקַאב ןייז ןוא רַאטערקעס-סלדנַאה סרעוואוה
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 גנַאל-ןטַאנָאמ ןיוש ןרעפיצ ןעוועשלַאפ וצ טלעטשעגּפָא טינ ךיז ןבָאה ןיילק

 וצ ךַאזרוא ןייק ָאטינ זיא סע זַא גנורעקלעפַאב יד ןנייצרעביא וצ סיזירק ןיא

 | ,קיאורמוא ןליפ
 -וצ בייהנָא ןופ ןבָאה ןטסימָאנָאקע עריא ןוא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 עכעלנע ןוא עיצַאלוקעּפס-רעביא וצ ןריּפַאּפ-טרעװ יד ןופ ךַארק םעד ןבירשעג

 -לָאװ וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענייז ןשטנעמ ןסַאמ .,ןכַאזרוא עשינָאלָאכיסּפ

 ַא ןבָאה ןשטנעמ יד .ןרעוו ךייר לענש ןופ ןעגנוכערּפשרַאפ יד בילוצ טירטס

 -עג ןיא ןופרעד ןוא סעיצַאלוקעּפס ערעייז ןיא סָאמ יד טּפַאכעגרעביא ?סיב

 -טרעוו ןופ ןזיירּפ ,ןקיאורַאב דלַאב ךיז טעוװ םלוע רעד ,קינַאּפ יד ןעמוק

 ,ןעיירד רעדיוו ךיז טעװ דָאר יד ןוא ןלעטשנייא קירוצ ךיז ןלעוװ ןריּפַאּפ

 .ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ קידלמוט ןוא ךעליידפ

 ךַארק ןרַאפ געט עכעלטע טימ טשרע זַא ,ןסענרַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ יד

 עקידלַאװג יד ןזָאלבוצפיוא ןפלָאהעג ןייֵלַא ייז ןבָאה עשזריב רעד ףיוא

 טונימ רעטצעל רעד זיב ןבָאה רעביירש עלעיצנַאניפ ערעייז .עיצַאלוקעּפס

 ןענַאילימ ןּפעלשנײירַא ןפלָאהעג ןוא םזימיטּפָא ןטכַאמעג םעד ןטלַאהעגנָא

 .קילגמוא ןלעירעטַאמ ןיא רעטעברַא עטלָאצַאב-רעסעב וליפַא ןוא רעגריבניילק

 .רעטלעג עטרָאּפשענּפָא עטצעל ערעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה ןשטנעמ ןענָאילימ

 - םזימיטּפַא ןריצירבַאפ ןכוז ןטסילַאטיּפַאק

 -רעד טימ ןטָאשעג ןבָאה ץנַאניפ ןוא עירטסודניא ןופ ןטַאנגַאמ עֶלַא

 ןוא םענרַאפ ןכעלקריוו םעד ןטלַאהַאב וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעלק

 ךעלטנפע וליפַא טָאה רעלעפקַאר רעטלַא רעד .סיזירק םעד ןופ רעטקַארַאכ

 ןופ טייקטסעפ רעד ןיא יורטוצ ןסיורג ןייז ןופ ןכייצ סלַא זַא ,ןדלָאמענ

 .ןריּפַאּפ-טרעװ ןיא ןענָאילימ ערעווש רע טריטסעווניא ענַאל רעשימָאנָאקע רעד

 -נוריטסעווניא עיינ טימ יורטוצ ןסיורג ןייז טכעלקריוורַאפ עקַאט טָאה רע יצ

 ןֶא עלַא ,ןריּפַאּפ-טרעװ יד רעבָא ,טינ רימ ןסייוו ,עשזריב רעד ףיוא ןעג

 רעד יו טסעפ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענייז עכלעוו יד טנכערעגניירַא ,םַאנסיוא

 עלַא .לעטשּפָא ןָא רעטנורַא-גרַאב ןגיולפעג ןענייז ,רַאטלַארבינ ןופ זלעּפ

 -טרעוו .ןפלָאהעג טינרָאג ןבָאה ןעגנוצירּפשנייא ןוא ןעלטימ עכעלטסניק

 יד ןוא לַארטנעס קרָאי וינ יד יװ ,סעינַאּפמָאק-ןַאב עסיורג ןופ ןריּפַאּפ

 ,(שזדע טליג) ךיילג דלָאג טימ טנבעררַאפ ןענייז סָאװ ,םעטסיס-עינייװליסנעּפ

 ענױזַא טםינ רעירפ ,ערעדנַא טימ ךיילגוצ ןטנוא ףיט ןענופעג ךיז ןבָאה

 | ,ןריּפַאּפ-טרעװו ,ענעדלינ
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 ,ךעלטנפע ןבעגוצ טלָאװעג טינ ץְלַא ךָאנ ןבָאה טירטס-לָאװ ןוא רעוואוה

 ,עטלַא יד .סיזירק ןשימָאנָאקע ןַא ןיא ןטָארטעננירַא זיא דנַאל סָאד זַא

 ןדָאטעמ עשירעפָאלב ןוא (?עטשנָא רעטסוּפ) "והילַאב , עטריבורּפעגסיוא
 ןטאטש עטקינייארַאפ יד עכלעוו טימ סעינַאּפמַאק-לַאװ עשיטילָאּפ יד ןופ

 .סיזירק םעד ןלייה וצ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענייז ,סיוא ךיז טנכייצ

 ןיא ןרָאװעגנ טריפעגכרוד ןענייז קיזומ ןוא ןענָאפ טימ ןשרַאמ ןוא ןדַארַאּפ

 יורטוצ םעד ןביוהפיוא טפרַאדַאב ןבָאה ןדַארַאּפ יד .טעטש עטסרעמ יד

 .יורטוצ ןופ לגנַאמ רעד זיא קילנמוא רעצנַאג רעד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ןָאטגנישַאו ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעלעיצעּפס ַא

 .יורטוצ םעד ןביוהוצפיוא עינַאּפמַאק יד ,ןסיוּפ ןוא ןצַאט טימ ,ןריפוצנָא

 ןיא רעצעלּפ עכעלטנפע עלַא ןענייז 19350-1929 רעטניוו גָאט ןייא ןיא

 ; (סרעטסָאּפ) ןשיפַא טימ ןרָאװעג טּפעלקרַאפ טעטש עלַא

 ! דרַאורַאּפ ,טקירעממא,

 ! ךוג טיט ףיִק ,דוג זיא סענוזיב

 ".ײא סע וי דלָא וט ןּפעה ןעק גניטַאנ

 | סיוארָאפ ,עקירעמַא)

 | טוג רעטייוו סע טלַאה ,טוג זיא טפעשעג

 (.עקירעמַא רעטלַא רעד טומ ןריסַאּפ טינ ןעק סטכעלש ןייק

 ןוא סייובָאס עֶלַא ןופ ןניוא יד ןסירעג ןבָאה ןשיפַא עכעליירפ יד
 ןיוש ןענייז רעטעברַא רעטנזיוט רעטרעדנוה .טנעוװ עלַא ןופ ןֹוא ןעייװמַארט
 יד רעטנוא עטימָאק עלעיציּפָא יד רעבָא .טעברַא רעד ןופ ןרָאװעג טגיײלעגּפָא
 זַא ,ףָאלב םעד ןבירטעג קיסיילפ טָאה זיוה ןסייוו םעד ןופ ןעלגילפ-ץוש
 ןוא ןסיוטש עשיטסימיטּפָא רֶאּפ ַא .טוג ןביילב ןלעוו ןוא טונ ןענייז ןטפעשעג
 ,ןזייווַאב רעדיוו ךיז ןלעוװ ןטייצ עטוג יד

 -ענ טינ טָאה םזימיטּפָא ןכעלטסניק ַא ןפיורשוצפיוא עינַאּפמַאק יד
 יד טָאה 1930 ?ירּפַא ןיא .ןלַאפעג דנַאנַאכָאנ זיא עיצקודָארּפ .טעברַא
 קירבַאפ .טייקלענש רעשילַאפָארטסַאטַאק ַא טימ ןעקניז ןעמונעג עיצקודָארּפ
 ןבילבעג ןענייז רעטעברַא ןענָאילימ ןוא טכַאמענוצ ךיז טָאה קירבַאפ ךָאנ
 טפַארק-ףיוק יד טרענעלקרַאפ טָאה קירבַאפ עטכַאמענוצ עדעי ,זָאלטעברַא
 רעדיו טפארק-ףיוק עטרענעלקרַאפ יד .גנורעקלעפַאב-רעטעברַא רעד ןופ
 טיירדעג סע ךיז טָאה ױזַא .ןכַאמרַאפ וצ ךיז ןקירבַאפ עיינ ןבירטעג טָאה
 .זיירק-ףושיכ ַא יו

 ןפרַאש ַא טכַאזרוארַאפ טָאה 1998 ןיא ןעקנַאב ןופ טָארקנַאב-ןסַאמ ַא
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 ןופ סעקינשַאּפערָאה ךס ַא טביױרַאב רעמ ךָאנ טָאה ןוא סיזירק ןלעיצנַאניפ

 .ןטסודָארּפ עקידנעווטיונ ןפיוק וצ טייקכעלנעמ רעד

 יד זיא ,1995 ץרעמ ןיא זיוה עסייוו סָאד טזָאלראפ טָאה רעוואוה ןעוו

 יד .1929 ןיא יו רעקירעדינ טנעצָארּפ 49 טימ ןענַאטשעג עיצקודָארּפ

 - דָארּפ עצנַאג יד .ןשטנעמ ןָאילימ 17 טלייצעג טָאה ײמרַא עזָאלטעברַא

 טכיילגרַאפ ןעוו ןוא 1911 ןופ דנַאטשוצ םעד ייב ןטלַאהעג טָאה עיצקוד

 יו רעסערג טינ ןעוװעג סע זיא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ סקואוו םעד טימ

 טכַאמעגוצ ןעוועג ןענייז ןעקנַאב רעטנזיוט .טרעדנוהרָאי ןט19 םעד ןיא

 רעכע'ה .ןרעוו וצ טכַאמענוצ ?עווש ןפיוא ןעוועג ןענייז עקירעביא יד ןוא

 .ןעקנַאב עטריטָארקנַאב יד ןיא "ןריורפרַאפ , ןעוועג זיא רַאלָאד ןָאיליב ריפ

 ןענייז סע .סרָאטיזָאּפעד עניילק יד ןעוועג ךעלנייוועג ןענייז תונברק יד

 .ןפָא ןבילבעג טינ זיא קנַאב ןייא ןייק ואוו טעטש ןעוועג

 ,ןעסנַאב 24,991 דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז 1929 רעבָאטקָא ןטרעפ םעד

 .רַאלָאד ןָאילימ 180 טימ ןָאיליב 85 ףיוא סטיזאּפעד טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ

 יו רעמ טינ ןפָארטַאב ןעקנַאב לָאצ יד טָאה 1988 ינוי ןטס20 םעד
 11 ןוא ןָאיליב 28 ןופ סטיזאּפעד ןופ עמוס רעניײמעגלַא ןַא טימ 0

 טינ ךיז טרעלקרעד סטיזאּפעד ןיא טסולרַאפ רעסיורג רעד) .רַאלָאד ןָאילימ

 ,ןעקנַאב עטכַאמרַאפ יד ןיא סרָאטיזאּפעד יד ןופ ןטסולרַאפ יד טימ ןצנַאנניא

 טלעג ןופ ץַאזמוא רעד .(?לכב ןטפעשעג עטרענעלקרַאפ יד טימ ךיוא רָאנ

 1988 ינוי זיב 1929 רעבָאטקָא ןופ ןענייז סטיזאּפעד .ןלַאפעג קרַאטש זיא

 וצ ןכַאמ ןעקנַאב סָאװ תואולה .טנעצָארּפ קיסיירד טימ רעקינייוו ןרָאװענ

 42 ןופ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןלַאפענ ןענייז ,ןטנַאקירבַאפ ןוא טיילטפעשעג

 .רַאלָאד ןָאילימ 215 טימ ןָאיליב 92 ףיוא רַאלָאד ןָאילימ 201 טימ ןָאיליב

 ןעזעגסיוארָאֿפ סע טָאה ןרעטנימָאק ,ךעלדײמרַאפסוא ןעוװעג זיא םיזירק

 גנַאל ןבָאה רעכיירש עלעיצנַאניפ ןוא ןטסימָאנָאקע עשיטסילַאטיּפַאק יד

 ןוא עיגָאלָאכיסּפ ןופ "סעירָאעט , עּפמעט ערעייז ייב ךיז ןטלַאה טנעקעג טינ

 ףיוא רעפטנע ןַא טכוזעג ןבָאה ,טרעדורענפיוא ,ןסַאמ יד ,עיצַאלוקעּפס-רעביא

 ןבָאה ןטסימַאנָאקע עזאושזרוב יד .טרעטַאמענ ייז ןבָאה סָאװ ןגַארפ יד

 זיא םיזירק ןופ ךַאזרוא יד :עירָאעט עטייווצ יד טקורעגסױרַא טלָאמעד

 -- טגָאזעג ייז ןבָאה -- עירטסודניא עשינַאקירעמַא יד .עיצקודָארּפרעביא

 "רעדנואוו רעד ןופ ףליה רעד טימ .,קינכעט ערַאברעדנואוו ַא ןפַאשַאב טָאה

 ןוא ןשינעפרעדָאב יד טגָאיעגרעבירַא עירטסודניא יד טָאה קינכעט רערָאב
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 -נדירפוצ יו רעמ ןבָאה סעירטסודניא יד זַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ,ךיורבעג

 -ערַאװ יד ןיא סעצילָאּפ יד ןענייז ,ננורעקלעפַאב רעד ןופ ןטיונ יד טלעטשעג

 רעבירעד ךיז ןזומ ןקירבַאפ יד ןוא תורוחס טימ טּפָאטשעגנָא ןבילבעג רעזייה

 -סיוא ןלעוו רעזייהערַאװ יד ןעוו ןדניוושרַאפ טעוו סיזירק רעד .,ןכַאמוצ

 ןקירבַאפ יד ןלעוו טלָאמעד .ןסַאּפַאז ענעבילקעגנָא יד ןופ ןרעוו טקידיילעג

 עירטסודניא יד טעװ ןעגנולעטשַאב עיינ יד טימ ןוא ןעננולעטשאב עיינ ןנירק

 סיזירק טרָאװ סָאד זיא ,בנא .עיצקודָארּפ עכיוה עקידרעירפ ריא ןעיײנַאב

 ןפורעג סע טָאה ןעמ .רָאי רֶאּפ עטשרע יד ןרָאװעג טנַאמרעד טינ ןצנַאנניא

 .ןדניװשרַאפ ןכינניא טעוװ סָאװ ,טייקטקירדענ עקילייווטייצ ַא ,עיסערּפעד

 זיא תמא רעבלַאה ַא ןוא תמא רעבלַאה ַא ןעווענ זיא גנורעלקרעד יד

 -רעד טינ רעבָא ,ןעמוקענ עקַאט זיא עיצקודָארּפרעביא .ןניל רעצנַאנ ַא טפָא

 גנורעקלעפַאב יד זַא טקיטעזעגרעכיא ױזַא ןרָאװעג זיא ךיורבעג לייוו רַאפ

 לייו ,ןניטשענ זיא עיצקודָארּפרעביא ,ןפיוק וצ רעמ סָאװ טָאהעג טינ טָאה

 ןענישַאמ עיינ טריפעגננייא טָאה עירטסודניא יד ןעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רענשַאּפערָאה רעד ןופ טפַארק-ףיוק יד זיא ,ןדָאטעמ-טעברַא ערעלענש ןוא

 ןשיווצ טנורנּפֶא רעד ךעלדיימראפמוא ןענַאטשטנַא זיא ,ןלַאפעג גנורעקלעפַאב

 ,ךיורבעג ןוא עיצקודָארּפ
 ןוא גנולצולּפ ןכָארבענסיױוא זיא סיזירק רעד זַא ,קיטכיר טינ זיא סע

 יד טרעדילגעצ ךעלטנירג ןוא ףרַאש ןבָאה עכלעוו יד ,טעטרַאוװרעדמוא

 ןעמוקנָא סָאד ןעזענסיוארָאפ ןבָאה ,םזילַאטיּפַאק ןופ עירענישַאמ-ריצודָארּפ

 -רעטניא ןשיטסינומָאק םעד ןופ סערגנַאק-טלעװ רעטסקעז רעד .סיזירק ןופ

 גנוצַאשּפָא ןייז ןיא טָאה ,1998 ,רעמוז ,עוקסָאמ ןיא ןטלַאהענּפָא ,לַאנָאיצַאנ

 -רעניא ןופ ןעמיוז יד ףיוא יונעג ןזיוועגנָא םזילַאטיּפַאק ןופ ענַאל רעד ןופ
 ןֹופ דייווענניא םעד ןיא ךיז ןעלמַאז סָאװ ןצַאזננעג עכעלרעסיוא ןוא עכעל

 םעד ןשיווצ ןצַאזננענ עכעלרעניא .טפַאשטריו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 דנַאל ןיא קרַאמ ןטּפמורשעננייא םעד ןוא ןעלטימ-ריצודָארּפ יד ןופ סקואוו

 יד ןשיווצ ץנערוקנָאק עקידנדיײנשדזלַאה יד : ןצַאזננעג עכעלרעסיוא יד ןוא

 -יור ןופ ןלַאװק רַאפ ןוא קרעמ רַאפ ףמַאק ןיא רעדנעל עשיטסילַאירעּפמיא

 -ַֿא ןייז וצ םזילַאטיּפַאק םעד ןביירט סָאװ ןפיורש יד ןענייז ןלַאירעטַאמ |

 + ,סיזירק םעניימעג

 -ךָאפ רעבירעד טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סערגנָאק רעד

 זַא ,טעטירעּפסָארּפ רעשיטסילַאטיּפַאק וןפ ראי ןטסכעה םעד ןיא ןעזעגסיוא

 ַא ,ךעלדיימראפמוא ןָא טמוק סיזירק רעכעלטלעולַא ןוא רעפיט ,רעסיורג ַא
 טעװ סָאו סיזירק ַא ,דנַאל ןייא וצ טסנערשַאב ןייז טינ טעװ סָאװ סיזירק
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 לדנַאה ,רוטלוקירנַא ,עירטסודניא ,טפַאשטריװ ןופ ןנייווצ עלַא ןּפַאכמורַא

 .ץנאניפ ןוא

 ןיא ןעמונעגנָא -- לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ םַארגָארּפ יד

 םעד: ןביירט סָאװ תוחוכ יד ןופ גנוצַאשּפָא עקידנגלָאפ יד טינ -- 8

 : םיזירק ןכעלטלעוולַא ןסיורג ןייז וצ םזילַאטיּפַאק

 -מוא יר ןוא ץעיצַאזיליבַאטס רעשיטסילַאטיּפַאק רָעד ןופ ןכורּפשרעדיוװ;

 .םזילַאטיּפַאק ןופ לַאפכרור ןרצענָאיצולָאװצר ַא ןופ טייקכפלדיײמרַאפ

 עקערטש רעשירָאטסיה רעקידחמחלמ-ךָאנ רעצנַאג רעד ןופ גנורַאפרעד יד,

 -עג טביירגרעד זיא סָאו ,םזילַאטיּפַאק ןופ עיצַאזיליבַאטס יד זַא ,טזיײוװַאב

 קורד ןשיטַאמעטסיס ַא ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד ןקידלַאװגרַאפ ךרוד ןרָאװ
 .עליופ ,עקילייוװטייצ ,עזייוולייט ַא רָאנ ןייז ןעק ,דרַאדנַאטס-סנבעל ןייז ףיוא

 סָאװ ,קינכעט ןופ גנולקיװטנַא עקיטּפַאהרעביפ ןוא עקיטּפַאהגנורּפש וד ,

 רעד ;שינערעקרעביא עשינכעט עיינ ַא טונ ריש יז זיא רעדנעל עקינייא ןיא

 -יּפַאק ןופ עיצַאזילַארטנעצ ןוא עיצַארטנעצנָאק ןופ סעצָארּפ רעטרעלענשרַאפ

 'עלַאנָאיצַאנרעטניא'  ןוא 'עלַאנָאיצַאנ' ,סטסָארט עקיזיר ןופ גנופַאש יד ,לַאט

 ןטכַאמ-הכולמ רעד טימ סטסָארט וד ןופ ןסקַאװנעמַאזוצ סָאד ; סעילָאּפָאנָאמ

 -מסעדנופ ןענעק טפַאשטריוװ-טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ סקואוו רעד

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ סיזירק םעניײטעגלַא םעד ןייז רבוג טינ ןגעוו

 ןשיטסילַאטיּפַאק ַא ףיוא טּפַאשטריוװ-טלעוו רעד ןופ גנוטלָאּפש יד .םעטסיס

 -יטנַא יד ;קרעמ יד ןופ גנורעלעמשרַאפ יד ;רָאטקעס ןשיטסילַאיצָאס ןוא

 -טנייוועגרעסיוא ןפרַאשרַאפ סעינָאלָאק יד ןיא גנוגעווַאב עשיטסילַאירעּפמיא

 ַא ףיוא ךיז טלקיװטנַא רעכלעוו ,םזילַאטיּפַאק ןופ ןכורּפשרעדיוװ עלַא ךעל

 -ולַאנָאיצַאר יד ןוא םַארגָארּפ עשינכעט יד .עזַאב רעקידהמחלמ-ךָאנ ,רעיינ
 ןסילש סָאד זיא טייז עטייווצ רעייז סָאװ ,עירטסודנוא רעד ןופ אפוג עיצַאז

 ןופ גנוקנערשַאב יד ,ןעגנומענרעטנוא ייר רעצנַאג ַא ןופ ןרידיווקיל ןוא

 ןופ עיצַאטַאולּפפקע עשירעביור ןוא עקידמערַאברעדמוא וד ,עיצקודָארּפ רעד

 סָאװ ,טייקיזָאלטעברַא רעשינָארכ רעקיזיר ַא וצ טריפ טפַארק-טעברַא רעד

 -ּפַאק עטלקיװטנַא ייר ַא ןיא וליפַא .ןעזעג טינ רעירפ ןעמ טָאה סניווַא
 םנופ עגַאל רעד ןופ גנורעגרערַאפ עטולָאסבַא יד טרעוו רעדנעל עשיטסילַאט

 -מוא יד ןשיװצ ץנערוקגָאק רעד ןופ סקואוו רעד .טקַאפ ַא טַאלק-רעטעברַא

 -גסקַאװ יד ,המחלמ ַא ןופ גנואָארד עקידנעטש יד ןוא רעדנעל עשיטסילַאירעּפ
 ןעגנוגנירַאברָאּפ ןפַאשַאב ןטקילפנָאק-ןסַאלק יד ןופ טייקוויסנעטניא עקיד
 םעניימעגלַא םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ּפַאטע ןרעכעה ךָאנ ,םעיינ ַא רַאפ

 ".עיצולָאװער-טלעוו רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ ןוא םזילַאטיּפַאק ןופ סיזירק

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סַארגָארּפ ,םוינומָאק ןוא םוילַאטיּפַאק)

 | (,88-84 ןטייז ,עבַאגסיוא עשידיא

 רָאפנעמַאזוצ ןטנעצפופ םוָצ טכירָאב ןייז ןיא ,רעירפ רָאי ַא טימ ךָאנ
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 . -רעד ןילַאטס .י רבח טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיטעווָאס רעד ןופ

 םזילַאטיּפַאק סָאװ ,(גנוקיטסעפַאב) עיצַאזיליבאטס עזייוולייט יד, זַא ,טרעלק
 סיזירק (ןטקרַאטשרַאפ) ןוויסנעטניא ןַא וצ ןעגנערב טעװ ,ךרוד טציא טכַאמ

 ,"םזילַאטיּפַאס ןופ

 ענעלָאװשעג ןיא ןדָאבעג ךָאנ ךיז טָאה טירטס-לָאװ ןעוו ,1929 ,יַאמ ןיא

 ןיא ןילַאטס רבח טָאה ,ןריּפַאּפ-טרעװ ףיוא ןזיירּפ עכיוה-למיה ןוא ןטיפָארּפ

 ןשיטסינומָאק ןופ טעטימַאק-ריפסיוא ןופ םוידיזערּפ םעד ףיוא עדער ןייז

 סיזירק םעד ןופ ננוצַאשּפָא עכעלטקניּפ ַא ןבענעג לָאמַאכָאנ לַאנַאיצַאנרעטניא

 רבח טָאה עדער יד .םזילַאטיּפַאק ןכעלטלעולַא םעד ףיוא ךיז טקור סָאװ

 -סינומָאק ןופ טעטימאק-ריפסיוא ןופ םוידיזערּפ רעד ןעוו ,ןטלַאהעג ןילַאטס

 ןיא ןטייקיטיירטש עלענָאיצקַארפ יד טלדנאהַאב טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיט

 עשיטילַאּפ יד טעברַאעגסיוא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעשינַאקירעמַא רעד

 זַא ,טנַאטַאב טָאה ןילַאטס רבח .ןפַאשּפִא ןטייקיטיירטש יד לָאז סָאװ עיניל

 -ןַאפ עסיורג ַא ףיױרַא טנייל סיזירק ןופ ךורבסיוא רעכעלדיימרַאפמוא רעד

 ןייז ןופ גוצסיוא ןַא .ײטרַאּפ רעשינַאקירעמַא רעד ףיוא טײקכעלטרָאװטנַא

 : ךיז טנעייל עדער

 ענייא זיא יימרַאּפ עשיטסינומָאק רענַאקירעמַא וד זַא ,םירבח ,קנעד ךיא,

 רעכלעוו ףיוא ,טלעוו רעד ןיא ןעייטרַאּפ עשיטסינומָאק עקינייו יד ןופ

 רעטקַארַאכ םענעדיײשטנַא ןַא ןופ ןבַאגפיוא טגיײלעגפיורַא טָאה עטכוישעג וד
 ,גנוגעווַאב רערעגָאיצולָאװער רעכעלטלעװלַא רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ
 רענַאקירעמַא רעד ויא סע קיטכעמ ןוא קרַאטש יוװ טוג ץנַאג עלַא טסיווו רוא
 ,יַאמ ןיא ןרָאװעג טדערעג זיא סָאד) טציא ןעקנעד ליפ .םזילַאירעּפמיא

 טינ טעוו םוילַאטיּפַאק-טלעװ םעד ןופ סיזירק רענײמעגלַא רעד זַא 9
 ןצנַאגניא זוא סע ,םירבח .תמא טינ סָאד זיא סיוװעג .עקירעמַא ןרירַאב
 ךיז טלקיװטנַא םזילַאשיּפַאק ןכעלטלעװלַא םעד ןופ סיזירק רעד .תמא טיג
 רענַאקירעמַא םעד ןרירנָא ךיוא זומ ןוא טייקלענש רעטרעסערגרַאפ ץלַא ןַא טימ
 עטשרע יד ןענייז עקירעמַא ןיא עזָאלטעברַא ןָאילימ 2 יד .םזילַאטיּפַאק
 ןיא סיוירק ןשימָאנָאקע םעד ןופ טייקיטייצ יד ןָא ןגָאז סָאװ ,ןבלַאװש
 רעד ,דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןשיווצ ןצַאזנגעג עטפרַאשרַאפ יד .עקירעמַא
 סקואוו רעלַאסָאלָאק רעד ,ךעלדנע ,ןוא ןלַאירעטַאמ-יור ןוא קרעמ רַאפ ףמַאק
 -נָא םעד ןופ גָאזנָא רעטיוװצ רעד זיא ץלַא סָאד -- ןעגנונעּפָאװַאב ןוא
 ןעוו ,טייוו רעייז םינ ויא טנעמָאמ רעד זַא ,קנעד ךיא .סיזירק ןקידנעמוק
 סָאד םעוו ,עקירעמַא ןיא ןעלקיװטנַא ךיז טצוו סיזירק רערענָאיצולָאוװער ַא
 ".ןצנַאג סלַא םוילַאטיּפַאק-טלעװ םעד ןופ ףוס םעד ןופ בייהנָא רעד ןייז
 ,ןרעטנימָאק ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןופ םוידיזערּפ ןפיוא עדער סנילַאטס ןופ)
 (,1999 יַאמ
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 סרעואב ָאטָא טא סגנידרעפליה יד ןופ סעירָאעט יד
 םזילַאטיּפַאק ןטריזינַאגרָא ןגעװ

 -ַאיצָאס יד ןופ ןפלָאהעגסיױרַא קיטכיט ,טלעוו עשיטסילאטיּפַאק עצנַאנ יד

 ןוא גנוצעשננירנ טימ ןעמונענפיוא ןבָאה ,ןטסימָאנָאקע ןוא רעריפ עשיטסיל

 יד .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ ןעגנוגָאזסיוארָאפ יד טָאּפש

 םעד ןופ טרעטסיײגַאב רעייז ןעוועג ןענייז רעריפ עשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס

 ןעמוקעג ןענייז ייז .טפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ דנַאטשוצ ןכיוה

 ןטריזינַאגרָא; םענעפורעג-ױזַא םוצ -- גנונָאזסיוארָאפ רעדנַא ןַא וצ

 ,"םזילַאטיּפַאק
 -ליה יו רעקיטערָאעט ןוא טסימָאנָאקע רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ַאזַא

 (תופתוש) עיצילַאָאק רעשטייד רעד ןיא רעטסינימ-ץנאניפ טייצ ןייא ,גנידרעפ

 םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןנעוװו רעכיב ייווצ ןבירשעגננָא טָאה ,גנוריגער

 רעמיטכייר יד ןופ עיצַארטנעצנָאק עקישַאר יד .לַאטיּפַאק-ץנַאניפ םענרעדָאמ

 לַאטיּפַאקיץנַאניפ ןופ טכַאמ עקידנגייטש-לענש יד ןוא טנעה ענלצנייא ןיא

 ןטָארטעגניירַא זיא םזילַאטיּפַאק זַא ,זיײװַאב ַא ןעוועג גנידרעפליה ,רד ייב זיא

 ןכיוה םעד בילוצ סָאװ עפוטש ַא ,עפוטש רעיינ ַא ןיא המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ

 -ייב םזילַאטיּפַאק טעװ ץנאניפ ןוא עירטסודניא ןופ טײקטריזינַאגרָא דַארג

 רעסיורג ַא ןיא ןפַאשוצּפָא דנַאטשמיא ןייז טעוװו ןוא ןצַאזנגעג ענייז ןעמוק

 רעד ןיא טשרעה סָאװ דנַאטשוצ ןשיטָאאכ םעד ןוא ץנערוקנָאק יד סָאמ

 ןטסָארט-רעּפוס יד ןוא ןלעטרַאק יד ,סעילָאּפָאנָאמ עסיורג יד .עיצקודָארּפ

 רַאפ ןעמיטשַאב ןלעוו ייז .קרַאמ-טלעוו םעד ךיז ןשיווצ ןלייטרַאפ ןלעוו

 יד .ןלַאירעטַאמ עיור יד ןופ ןוא קרַאמ-טלעוו ןופ "קָאיַאּפ , ןייז דנַאל ןדעי

 ןזײרּפש ןלעװ ,ןטסָארט-רעּפוס יד ןרילָארטנָאק עכלעוו ,ןעקנַאב עסיורנ

 -ַאב יד ּפָא ןלייט סָאװ ןענַאעקַא יד ןוא רעדנעל ןופ ןצענערג יד רענירַא

 הכולמ רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ,ןעקנַאב עסיורג יד .ןטנעניטנָאק ערעדנוז

 ערעדנַא ןוא סעידיסבוס ךרוד ןצנַאניפ ערעייז וצ ףתוש רעסיורגנ ַא טרעוו סָאװ

 קלָאט ןעגנערבוצניירַא חכ רעקידנרינימָאד רעד ןייז ןלעוו ,עציטש ןופ ןעמרָאפ

 זייוועכלסיב ןעקנַאב יד ןלעוװ רעטעּפש .עירטסודניא רעד ןיא גנונעדרָא ןוא

 יד ןגירקניירַא םורָא ױזַא טעװ סָאװ ,הכולמ רעד ןופ ןרעוו ןעמונעגרעביא

 ,םזילַאיצָאס םוצ ןעגנערב טעוװ ,רעדיוו ,סָאד .עירטסודניא רעד רעביא טכַאמ

 טייהרעמ יד ןעניוועג טפנוקוצ רעד ןיא לָאמַא טעװ סַאלק-רעטעברַא רעד ןעוו

 | .טנעמַאלרַאּפ ןיא

 ןוא ןלעטרַאק עסיורג יד ףיוא עירָאעט ןייז טיובענ טָאה גנידרעפליה = |
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 -ֵנָא טָאה רע .ןרָאי עטונ יד ןיא ןענַאטשענפיױוא ןענייז סָאװ סעילָאּפָאנָאמ
 ןוא עּפָאריײא ןופ ןסערעטניא-לָאטש יד ןשיווצ גנוקידנעטשראפ ַא ףיוא ןזיוועג

 רעד ןופ סעירטסודניא עשימעכ יד ןשיווצ ךַאמּפָא ןליטש ַא ףיוא ,עקירעמַא

 רעביא ,ןכיילנ סָאד ןוא ןטַאננַאמ-ליִא יד ןשיווצ ,טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק

 -ניא ערעייז ןיא .ץנַאניפ ןופ ןענַאטיּפַאק עסיורנ יד ןעייטש ןעמעלַא ייז

 יד רעטנוא ןקַאה תומחלמ .קרעמ רַאפ תומחלמ ןריפ וצ טינ טניל ןסערעט

 יּפַאק עצנַאנ יד ןָאק ןיא ןלעטש ןוא ננורעקלעפאב רעד ןופ טפַארק-ףיוק
 ןיא טריסערעטניארַאפ ןענייז ןגינעק עלעיצנַאניפ יד .גנונעדרָא עשיטסילַאט

 ןדירפ ןופ לייז א ןענייז ייז ןוא עיצַאטַאולּפססע רעשימָאנָאקע רעכעלדירפ ַא

 .טלעוו רעד ףיוא

 -סיורַא עירָאעט עבלעז יד טָאה ,עמרָאפ רעדנַא ןַא ןיא ,רעטעּפש ?סיב ַא

 ןעוועג טנכעררַאפ זיא עלוש יד .םזיסקרַאמ ןופ עלוש עשיכיירטסע יד טקורעג

 -ָאטרָא עקיצנייא יד ראפ לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןטייווצ םעד ןיא

 -מורַא ךיוא ךיז ןבָאה רעלדַא ץירפ ןוא רענער ,רעוָאב .ןטסיסקרַאמ עשיסקָאד

 -נורעסעבסיוא ,םזיסקרַאמ םוצ "ןעגננורעסעבסיוא, עײנילנָאּפש טימ ןגָארטעג

 ןופ רעדנירג םעד ןופ ערעל עלַאטנעמַאדנופ יד טלּפירקרַאפ ןבָאה סָאװ ןעג

 | ,םזילַאיצַאס ןכעלטפַאשנסיוװ
 -ָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ םַארנָארּפ רעטנַאמרעדנביױא רעד ןיא

 רעד ןופ גנוצַאשּפָא עכעלטנירג ןוא עפיט ַא ןַארַאפ ןיא ,1928 ןופ לַאנ

 -רעסיוא ,קיטילָאּפ עכעלרעניא :ןטיבעג עלַא ףיוא עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 ןוא ןעננוטכיר עֶלַא עריא ןופ ןוא קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ,קיטילָאּפ עכעל
 :םַארנָארּפ יד טגָאז עירָאעט רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד ןנעוו .ןעגנוריּפורג

 ןוא ןצנַאגניא עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס וד טָאה עירָאװט ןופ טיבעג ןפיוא;

 -סינָאיזיװער םעד ךרוד קידנעייגכרוד ,םזיסקרַאמ םעד ןטַאררַאפ קידנעטשלופ
 םענעפָא וצ ןוא םזימרָאפער ןזַאושזרוב-לַארעביל ןטקידנערַאפ ַא וצ ּפַאטע ןשיט
 ןופ ןכורּפשרעדיװ יד ןגעוו ןסקרַאמ ןופ ערעל יד ; םזילַאורעּפמיא-לַאוצָאס
 -רַאה ןייז ןגעוו ערעל רעזַאושזרוב רעד ףיוא ןטיברַאפ יז טָאה םוילַאטיּפַאק
 גנומערָארַאפ רעד ןגעוו ןוא ןסיזירק ןגעוו ערעל יד ; גנולקיװטנַא רעשינָאמ
 ןוא עמַאזיורג יד ; װיכרַא ןיא טגיײלעגקעװַא יז טָאה טַאירַאטעלָארּפ םנופ
 רערַאגלואוו ַא ןיא טלדנַאװרַאפ יז טָאה ףמַאק-ןסַאלק ןופ עירָאעט עקידנעמַאלפ
 -ןסַאלק ןופ גנופרַאשרַאפ רעד ןגעוו ערעל יד ; םולש-ןסַאלק ןופ עדנַאגַאּפָארּפ
 השעמ-עבָאב רעכעלרעגריבנוילק רעד ףיוא ןטיברַאפ יז טָאה ןכורּפשרעדיוו
 עירָאעט רעד ןופ טרָא ןפיוא ;לַאטיּפַאק ןופ "עיצַאזיטַארקָאמעד , רעד ןגעוו
 יז טָאה ,םזילַאשיּפַאק ןרעטנוא ךעלדיימרַאפמוא ןענייז סָאװ ,תומחלמ ןופ

 -ָארּפ עשלַאפ יד ןוא םזיפיצַאּפ ןופ יײרערַאנ עזַאושזרוב יד טלעטשעגקעװַא
 -ָאיצולָאװער םעד ןופ עירָאעט יד ; !םוילַאירעּפמיא-ַארטלוא' ןופ עדנַאגַאּפ
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 ץנימ ןשלַאפ םעד ףיוא ןטיבעצ יז טָאה םזילַאטיּפַאק ןופ ךורבנעמַאזוצ ןרענ

 ןיא ךעלדירפ ךיז טלדנַאװרַאפ רעכלעוו ,םזילַאטיּפַאק 'ןטנוזעג) ַא ןופ
 -עצ יד ;עיצולָאװע ףיוא ןטמיברַאפ יז טָאה עיצולָאװער יד ; םוילַאיצָאס

 יד ; יובפיוא ןוויטקַא ריא ףיוא -- הכולמ רעזַאושזרוב רעד ןופ גנורעטש

 סעיצילאָאק ןופ עירָאעמ רעד ףיוא --- רוטַאטקיד רעשירַאטעלָארּפ ןגעוו ערעל

 רעשירַאטעלָארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטנוא ןגעוו ערעל יד ;עיזַאושזרוב רעד טימ

 עשיטסילַאירעּפמוא יד ןקידייטרַאפ ןגעוו ערעל רעד ףיוא --- טעטירַאדילָאס
 רעד ףיוא -- סקרַאמ ןופ םזילַאירעטַאמ ןשיטקעלַאיד םעד ; רעדנעלרעטַָאפ

 םייריש עזעיגילער יד טימ ןריטעקָאק ףיוא ןוא עיפָאזָאליפ רעשיטסילַאעדיא

 .עיוָאושזרוב רעד ןופ
 טלייט םזימרָאפער ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס םעד-טָא ןיא קינייוועניא,

 םנופ שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאב ןענייז סָאװ ,ןעגנוטכיר ייר ַא סיורַא ךיז

 ?.עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ עיצַארענעגעד רעזַאושזרוב ןופ טקנוּפדנַאמש

 (.98-94 ןטיוז ,םַארגָארּפ ףשיטסינומַאק)

 זנָארטעג סעירָאעט עלַא יד ןופ ךיז טָאה סעלומרָאפ ענעדיישרַאפ רעטנוא

 -עוּפָא טָאה טלַאטשענ רעיינ ןייז ןיא םזילַאטיּפַאק : ריפסיוא רעבלעז רעד
 ןטייווצ ַא ןפַאשּפָא ךיוא טעוװ רע .ןסיזירק יד ,ןעלביא עקידרעירפ ענייז טפַאש

 -נָא ױזַא טעװ םזילַאטיּפַאק .המחלמ עשיטסילַאירעּפמיא :?ביא ןכעלקערש

 --- לָאמַא טעװ רע ןענַאװ זיב עיצַארטנעצנָאק רעטריזינַאנרָא ןייז טימ ןייג

 ןופ דנַאטשוצ םוצ ןיינרעבירַא -- יױזַא יו ןוא ןעוו טינ טסייוו רענייק

 טעוװ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןופ טנעה יד ןיא הכולמ יד .םזילַאיצַאס-הכולמ

 סיוא -- ןוא טידערק ןופ ןלַאװק יד ןוא סעירטסודניא יד ןעמענרעביא

 .םזילַאיצַאפ ןופ טכורפ יד ןסינעג רימ .םזילַאטיּפַאק
 זיא ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה סעירָאעט עשיטסימיטּפָא עלַא יד ןופ סָאװ - ; -.

 סרעוַאב יד ןוא סגנידרעפליה יד .טײהנעגנַאנרַאפ רעטנעָאנ רעד ןופ ךַאז ַא

 ןבָאה ייז יו םעדכַאנ רעדנעל ענענייא ערעייז ןופ ןפיולטנַא טזומעג ןְבָאה
 זיא םזילַאטיּפַאק רענרעדָאמ .ןטסישַאפ יד רַאפ געוו םעד טעבעגסיוא רעירפ
 יד וצ ןעמּוקנָא רעדנעל ייר ַא ןיא זומ ןוא ןסָאשעצ ןוא טרעכעלעצ ףיט
 ןטלַאהוצפיוא סעירָאעט ערעטצניפ ןוא ןדָאטעמ עכעלרעטלַאלטימ עטסלַאטורב

 סעירטסודניא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןשיווצ ץנערוקנָאק .טכַאמ ןייז קילייװטייצ

 ץנערוקנָאק יד טָאה סיזירק רעד ,טרעקרַאפ .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא טינ זיא

 דרַאדנַאטס-סנבעל רערעקירעדינ ַא ןוא טיײקיזָאלטעברַא .טרעקַאלּפעצ רעמ ךָאנ
 עשיטסילַאטיּפַאק עלַא ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד רַאפ ?לכ רעד ןרָאוװעג זיא

 טקנוּפ ןטסכעה םעד טכיירנרעד טָאה גנונעפָאװַאב ןיא געיעג רעד .רעדנעל

 ןייא רָאנ .רעטנעענ ןוא רעקידנעָארד ץלַא טרעוו ראפעגיחמחלמ יד ןוא

 זיא סָאד .סיזירק םעד ןופ טכורפ יד ןצנַאגניא ןטימעגסיוא טָאה דנַאל סיורג
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 ןופ דנַאל סָאד ,םזילאטיּפַאק םעד טפַאשענּפָא טָאה סָאװ דנַאל סיורג סָאד

 עירטסודניא עשיטסילאיצַאס ַא גלָאפרעד סיורג טימ טיוב סָאװ ,ןטעוװַאס יד

 .ןבעל שיטסילַאיצַאס ַא ןוא

 רעירפ ךָאג ןעװעג ןעגײו סיזירק םער ןופ סיגמיס יד

 רעשיטסילאטיּפַאק רעד ןיא ןנעלעג ןענייז סיזירק םעד ןופ םינמיס יד

 סעירטסודניא "עקנַארק , ייר ַא רעסיוא ,ןרָאי עטונ יד ןיא ךָאנ טפַאשטריוו

 רעטרעדנוח ליפ ןקיטפעשַאב סָאװ סעירטסודניא ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא

 "עטנוזעג , עקירעביא יד ןבָאה ,?יטסקעט ןוא ןליוק יו ,רעטעברַא רעטנזיוט

 -טקירדעג) עיסערּפעד רעשינָארכ ַא ןופ ןדייל ןעמונעג ךיוא סעירטסודניא

 ינעמ) טעטיצַאּפַאק-ריצודָארּפ רעייז ןצונוצסיוא טרעטשנ ייז טָאה סָאװ (טייק
 ,סָאמ רעלופ ַא ןיא (טייקכעל

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא םזילַאטיּפַאק טָאה דָאירעּפ-המחלמ םעד ךָאנ
 רערעווש רעד ןיא גנוטַאטשסיױוא רעיינ ןיא ןרַאלָאד ןענָאיליב טריטסעווניא

 עיינ יד .גייצעג ןוא ןענישַאמ טריצודָארּפ סָאװ עירטסודניא יד ,עירטסודניא
 קרעמ יד רעבָא ,עיצקודָארּפ עטרעסערגרַאפ ַא טריטקיד טָאה גנוטַאטשסיוא
 ןגיוצעגנייא רעמ ךָאנ ןענייז ייז .דנַאטשוצ ןבלעז ןיא ןבילברַאפ ןענייז

 רעד .ןיול ןרענעלק ןוא טיײקיזָאלטעברַא רעטיירּפשרַאפ רעד בילוצ ןרָאװעג
 -ענ ןענייז ןלַאירעטַאמ עיור ןוא ןענישַאמ עיינ יד זַא ןעוועג זיא טַאטלוזער
 ןרָאװעג ןענייז רעזייהערַאװ יד ןעוו טייצ רעד ןיא טצונעגסיוא טינ ןבילב
 .ןטסורָארּפ ןוא תורוחס עטפיוקרַאפמוא טימ טליפעגנָא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ

 י'ניא רעד ןופ רעטעמָארַאב ַא ךעלנייוועג זיא עירטסודניאי-לָאטש יד
 ,סעירטסודניא עֶלַא ןיא טעמכ טצונַאב טרעוו לָאטש .טעטױויטקַא רעלעירטסוד
 רעקיטש עבָארג) סעקלַאב-לָאטש ןופ עיצקודָארּפ יד טָאה 1927 ןיא ןיוש
 76 רָאנ ןפָארטַאב (ןלאירעטַאמ-לָאטש עלַא טכַאמ ןעמ עכלעוו ןופ ,לָאטש
 1999 ןיא ןבָאה סירענייפער-ליִא ,טעטיצַאּפַאק-ריצודָארּפ ריא ןופ טנעצָארּפ
 ייז ןיא ןופרעד ןוא טעטיצַאּפַאק רעייז ןופ לטירד-ייווצ ףיוא רָאנ טעברַאעג
 ןָאילימ 805 ןרָאי-טעטירעּפסָארּפ ןביז יד ןיא טפיוקרַאפמוא ןבילברַאפ ךיוא
 / -ניא -ליבָאמָאטָא רעד רַאפ ראי רעטוג א רעייז ,1929 ןיא .ליִא ךעלסעפ
 ,ןליבָאמָאטָא ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ףניפ ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא ,עירטסוד
 -ודָארּפ וצ גנוטַאטשסױא ןַא טנַאמרַאפ עירטסודניא יד ןעוו טייצ רעד ןיא
 -ניא ליטסקעט-ןטַאק רעד ןיא .ןליבָאמָאטָא ןָאילימ ןיינ וצ טנעָאנ ןריצ
 ןענַאטשעג ןעלדניּפש ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ וצ טנעָאנ ןענייז עירטסוד
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 ןוא .ךָאװ ןיא געט עכעלטע רָאנ טעברַאעג ןבָאה עקירעביא יד .קידייל

 טריצודָארּפ יז לייוו ,ךיורבעג םעד ןופ רעטעמָארַאב ַא זיא ליטסקעט-ןטָאק

 | .תורוחס ערעקיליב

 רעקידנגייטש רעד ןוא עיצַאזילַארטנעצ וצ םזילַאטיּפַאק ןופ סעצָארּפ רעד

 ןשיװצ ץנערוקנָאק יד טפַאשעגּפָא טינ טָאה לַאטיּפַאקדץנַאניפ ןופ לָארטנָאק

 יד ןשיװצ ןוא עירטסודניא רעדעי ןיא ןעגנומענרעטנוא ערעדנוזַאב יד

 ןופ ןטסימַאנָאקע יד יװ םזילַאטיּפַאק ןטרינַאלּפ ַא טָאטשנָא ,סעירטסודניא

 ןעגנואעז ערעייז ןיא טגָאזעגסיוארָאפ ןבָאה סיישט טרַאוטס ןופ ּפיט םעד

 זיא ,(ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ דילגטימ רענעזעוועג ַא זיא סיישט)

 "נָאק עקידנדײנשדזלַאה יד ןוא עיצקודָארּפ רעד ןיא סָאַאכ רעד ןסקאוועג

 .ןטסילַאטיּפַאק סעּפורג ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ ץנערוק

 טרילָארטנַאק טָאה ןַאגרָאמ .ּפ .שזד זיוה-קנַאב יד סָאװ טקַאפ רעד

 ןָאיליב ףניפ רעכעה טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ןטפעשעג ןוא סנָאשיירָאּפרָאק

 רַאפ גנורינַאלּפ ןוא עיצַאזינַאגרָא ןופ רָאטקַאפ ןייק ןעוועג טינ זיא ,רַאלָאד

 רעד ןפלָאהעג טינ טָאה עבלעז סָאד .טפַאשטריװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 ןעקנַאב עסיורג יד ןופ לייט ַא יו סעינַאּפמָאק-טנעמטסעווניא יד סָאװ ,טקַאפ

 .ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עסיורג רעביא לָארטנַאק ןגָארקעגניירַא ןבָאה

 "עג ןבָאה סעינַאּפמָאק-טנעמטסעווניא יד ןוא ןעקנַאב יד סָאװ ןטיפָארּפ יד

 ןטײרּפשסױא ןיא רעדָא סעירטסודניא עיינ ןיא טגיײלעגנירַא ייז ןבָאה טכַאמ

 זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .,גנוטַאטשסיוא עטרעסערגרַאֿפ ןוא עטלַא יד

 עשיטנַאגיג ןופ גנואיײטשטנַא יד ןוא לַאטיּפַאק-ץנַאניפ ןופ טפַאשרעה יד

 "רַאפ ןוא ץנערוקנָאק יד טקרַאטשרַאפ טָאה סעיצַאניבמָאק עלעירטסודניא

 ןפַאש ןעגנַאגעג זיא ןַאגרָאמ ןעוו .עיצקודָארּפ רעד ןיא סָאַאכ םעד טרעסערג

 רע טָאה ,עינַאּפמָאק סטקורָארּפ דופ דרַאדנַאטס רעד ךרוד טסָארטיזײּפש ַא

 טינ ,עירטסודניאזזייּפש רעד ןופ טעטיבצַאּפַאק ריצודָארּפ יד טרעסערגרַאפ

 טייקכעלנעמ יד טגָאמרַאפ גנורעקלעפַאב יד יצ ,רָאה ַא ףיוא ךיז קידנענעכער

 | ' .זיּפש ןטרָאס עלַא ןופ רעמ ןפיוקוצנייא

 -לעוו ךרוד ,ןרָאטקעריד (עטלטייקעג) "גניקַאלרעטניא , ןופ םעטסיס יר

 ,ןעגנומענרעטנוא רעטרעדנוה ףיוא רעגניפ עריא טלַאה קנַאב עסיורג א רעכ

 "עג טינ ךיוא טָאה ,ןרָאטקעריד רַאפ ןשטנעמ עריא םוטעמוא קידנלעטשניירַא

 טכיירגרעד ןבָאה ןעקנַאב יד סָאװ ץלַא .עיצקודָארּפ יד ןריזיליבַאטס ןפלָאה

 ןטיפַארּפ רעמ ןגױזסױרַא זיא ,םעטסיס-ןרָאטקעריד גניקַאלרעטניא רעד ךרוד

 סעירטסודניא יד יצ ןעזעגמוא ,לָארטנַאק רעייז רעטנוא סעירטסודניא ןופ

 | ,טָארקנַאב ןייז רעטעּפש ןיעוו
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 ,ןוק ןופ זיוה-ןעקנַאב יד ,עינַאּפמָאק ןוא ןַאגרָאמ ןופ זיוה-ןעקנַאב יד
 קיגנעהּפָאמוא ןַא זיא סָאװ ,עינַאּפמָאק-דרָאפ רעד רעסיוא) עירטסודניא -ניא-ןליוק רעד ןופ לייט ןטסערג םעד ,עירטסודניא-לָאטש יד טרילָארטנַאק ןבָאה ייז .ןטאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןּפורג עלעיצנַאניפ עטסקיטכעמ ייווצ יד ןעוועג ןענייז דנַאל ןרעביא עטעדניברַאפ ערעייז ןוא עינַאּפמָאק ןוא בעָאל
 ךעקיגנעהּפָאמוא ןא זיא סָאװ ,עינַאּפמַאק-דרָאפ רעד רעסיוא) עירטסודניא -ליבָאמָאטָא יד --- עינַאּפמָאק סרָאטַאמ לַארענעשזד רעד ךרוד ,עירטסודניא
 .טפיטראפ ןוא טרעלענשרַאּפ סיזירק םעד טָאה עיצארטנעצ -ןָאק ןוא לָארטנָאק וצ געיעג רעייז ,טרעקרַאפ .סיזירק םעד ןופ ןעמוק -נֶא סָאד ןלעטשּפָא רעדָא ןדיימסיוא ,ןטלַאהרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה סעּפורג עלעיצנַאניפ עקיטכעמ עלַא יד .סעירטסודניא ערעדנַא ןוא ןליוק ,לָאטש ןיא טנַאה א טָאהעג ןוא עירטסודניא-ליִא יד טשרעהַאב ןבָאה עטעדניברַאפ ערעייז ןוא סרעלעפקַאר יד .סעורטסודניא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןָאפעלעט ןוא ףארנעלעט םעד ןוא טרָאּפסנַארט-ןַאב םעד טרילָארטנָאק ןבָאה ייז ,(טפעשעג

 םזילטטיפַטק ןפ ןצַאזגגעג עכעלרעסיוא יד

 ,ןטסילַאטיּפַאק עשינַאקירעמַא יד רַאפ קרַאמ ןשידנעלסיוא םעד טכַאמעג רענעלק ןבָאה ןוא סעירטסודניא עשינַאקירעמַא יד וצ ןטנערוקנָאק עייג ןפַאשעג סטנעמטסעוו -ניא יד ןבָאה רעכיג .עירטסודניא עשינַאקירעמַא יד רָאה א ףיוא ןפלָאהעג טינ ןבָאה עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא -םורד ןופ רעדנעל יד ןיא ןוא עּפָארייײא ןיא טגיילעגניירַא טָאה טירטס לָאװ סָאװ סטנעמטסעווניא עקידלַאװג יד
 עשינַאקירעמַא ןיא טָאטשנָא ,יַאכנַאש ןבעל ןקירבַאפ-יוב ערעייז ןבָאה סָאװ סעינַאּפמָאק יוב-ףיש עשינַאקירעמַא וצ ןרָאװעג ןבעגעגקעווא ןענייז ןרעסַאװ עשיזעניכ יד רַאפ ןפיש"גירק עשינַאקירעמַא ערענעלק ריפ רַאפ ןטקַארטנַאק יד  סָאװרַאֿפ 1920 ןיא גנוריגער רעד וצ טריטסעטָארּפ ןָאינוי-ןטסינישַאמ רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה פיפשייב םוצ ױזַא .סיזירק ןכעלדיימראפמוא םעד ןרעסערגרַאפ ןוא ןרעלענשרַאפ וצ טעברַאעג רעבירעד טָאה ןעגנומענ -רעטנוא עלעירטסודניא ןיא רעדָא תואולה ןיא דנַאלסיוא ןיא ןרָאװעג טגיילעג -ןיירַא ןיא סָאװ רַאלָאד ןָאיליב בלַאה א ןוא 17 יד .ןטסילַאטיּפַאק עשיל -גנע יד ןָאטעג ןבָאה עבלעז סָאד ,ןטקודָארּפ עלעירטסודניא עשינַאקירעמַא רַאפ קרעמ ןעוועג רעירפ ןענייז סָאװ ,רעדנעל ענענַאטשעגּפָא יד ןיא ןקירבַאֿפ טלעטשעגפיוא ןטסילַאטיּפַאק-יקנעי ןבָאה ,טירטס-לָאװ ןופ טריסנַאניפ |



 ןייטשּפצ ןלמ 2 2 200

 םיג ןָאטגנישַאװ סָאװ םעד ןגעג טריטסעטָארּפ טינ טָאה .ןָאינוי יד .סנּפַאה

 עדמערפ ןיא ןפיש-גירק ןטלַאהפיוא ןוא ןעיוב וצ ןרַאלָאד ןענַאילימ סיוא

 טפַאשרעה עקיטולב יד ןטלַאהוצפיוא זיא קעווצ סנעמעוו ןפישיגירס ,ןרעסַאוװ

 "גיא עשיטסילַאירעּפמיא יד ןוא עניכ ןיא ןריקנַאב ןוא ןטסירַאטילימ יד ןּופ

 רעייז רעבָא זיא ךַאז יד .,ןטסילַאטיּפַאק עשינַאקירעמַא יד ןופ ןסערעט

 .םזילַאטיּפַאק םענרעדָאמ ןופ ןדָאטעמ עשיטָאַאכ יד רַאפ שיטסירעטקארַאכ

 יד .ןפיש-גירק ןעיוב וצ ןטקַארטנַאק סױרַא טיג ןָאטגנישַאװ ןיא גנוריגער יד

 יד רעבָא .סעינַאּפמָאק יוב-ףיש עשינַאקירעמַא ךעלריטַאנ ןגירק ןטקַארטנָאק

 ןקירבַאפ יוב-ףיש טלעטשעגפיוא ןבָאה סעינַאּפמָאק יוב-ףיש עשינַאקירעמַא

 רַאפ ןעייג ןפיש יד יװ ױזַא .טפַארק-טעברַא רעקיליב רעד בילוצ עניכ ןיא

 ןטסילַאטיּפַאק עשינַאקירעמַא .ןרעוו טיובעג ןטרָאד ייז ןלעוו ,עניכ ןיא טסניד

 .גנוקיטפעשַאב ןרילרַאפ רעטעברַא עשינַאקירעמַא רעבָא ,ןטיפָארּפ ןכַאמ ןלעוו

 ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאירעּפמיא-שיטסירַאטילימ םעד רעסיוא ןיא סָאד)

 | (.גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד

 יד םַאהעג ןבָאה ,ןעקנַאב יד ןופ טציטשעג ,סעינַאּפמָאק עסיורג יד

 "רַאֿפ טימרעד ןוא ןדָאטעמדעיצַאזילַאנָאיצַאר ערעסעב ןריפוצנייא טייקכעלגעמ

 יד םימ ץנערוקנָאק יד טקרַאטשרַאפ טָאה סָאד .ןטיפָארּפ ערעייז ןרעסערג

 טָאה ץנערוקנָאק עטקרַאטשרַאפ יד ,סעינַאּפמָאק עקיננעהּפָאמוא ,ערענעלק

 יד .ןטָארקנַאב לֶאצ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ רעסיורג א וצ טריפעג רעדיוו

 "מָאק עטריטָארקנַאב ,ערענעלק יד ןופ ןלַאפעגסױרַא ןענייז סָאװ רעטעברַא

 -רעטנוא ענעבילברַאפ יד ןיא ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא טינ ןענייז ,סעינַאּפ

 -רַאפ ןיײלַא ןבָאה ןעגנומענרעטנוא ענעבילברַאפ יד ,טרעקרַאפ .ןעגנומענ

 "כיס ןוא שינעגָאי רעטרעסערגרַאפ ַא ךרוד רעטעברַא לָאצ רעייז טרענעלק

 .עיצַאזילַאנָאיצַאר רערעקיט

 שיִנעגָטי וא עיבַאזילַאגָאיצַאר ןופ טכורפ יד

 -ָאיצַאר ןוא שינעגָאי .ןסקאוועג זיא עזָאלטעברַא ײמרַא עקידנעטש יד

 -ָארּפ ןלָאז רעטעברַא לָאצ ערעגעלק ַא זַא טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה עיצַאזילַאנ

 1927 ןוא 1917 ןשיווצ רָאי ןעצ יד ןיא .ןטקודָארּפ עמוס ערעסערג ַא ןריצוד

 ףיוא ןגיטשעג רעטעברַא ןכעלטינשכרוד םעד ןופ טפַארק-ריצודָארּפ יד זיא

 40 ןריצודָארּפ וצ ןזיװַאב סעירטסודניא יד ןבָאה 1929 ןיא .טנעצָארּפ 8

 ןבָאה ןיהואוו .רעטעברַא לֶאצ רערעגעלק ַא טימ 1910 ןיא יו רעמ טנעצָארּפ

 ןבילבעג זיא לייט רעטסערג רעד ?רעטעברַא "עקירעביא,, יד ןָאטעגניהַא ךיז



 221 סַאלק-רעטצברַא ןשינַאקירצמַא ןֹופ ףטכישצג

 ןרעפיצ עויטַאװרעסנָאק עמַאס יד .עזָאלטעברַא עקידנעטש יײמרַא רעד ןיא

 ןצנַאג םעד ןיא זַא ,טצַאשעגּפָא ןבָאה ןטסימָאנָאקע עזַאושזרוב ןופ ןבעגעגנָא

 רעקינייװ ןעוועג טינ לָאמנייק ײמרַא עזָאלטעברַא יד זיא דָאירעּפ-טעטירעּפָארּפ
 .רעסערג ליפ ןעוועג יז זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא .,בלַאה ַא ןוא ןָאילימ ַא ןופ

 טינ ןעוועג 1928 ןיא זיא ,ָארויב-רָאבייל רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד טיול

 ,עזָאלטעברַא ןָאילימ ריפ ןופ רעקינייו

 טקיטש סָאװ ,רעטסנָאמ ןלעירטסודניא םעד ןפַאשַאב טָאה םזילַאטיּפַאק

 א ןייז טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,קינכעט ערַאברעדנואוו ַא .,זלַאה ןרַאפ םיא

 טלדנַאװרַאפ זיא ,ןסַאמ יד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל םעד ןביוה ןיא ףליה עסיורג

 ,גנושַאררעביא יד זיא סָאװ .ןשטנעמ ןענָאילימ רַאפ קילגמוא ןַא ןיא ןרָאװעג

 סָאװ ןוא ןענישַאמ ךָאנ געיעג רעייז טציא ןרעױדַאב ןטסילַאטיּפַאק סָאװ

 -ַאמ ןצונַאב ןגעג עינַאּפמַאק ַא ןביוהעגנָא ןבָאה עטנרעלעג עזַאושזרוב יד

 רעד טימ טעברַא רעוויטימירּפ רעד וצ קירוצ שרַאמ ַא ןרעדָאפ ייז .ןעניש

 ,טנַאה

 רעירפ ליפ ןביױהעגנָא ךיז טָאה רוטלוקירגַא ןופ סיזירק רעד

 טשרעהעג דנַאל ןיא טָאה ,סיזירק ןלעירטסודניא םעד רַאפ ,רעירפ ךָאנ

 רעלערוטלוקירגַא רעטפַאהרעיוד ןוא רעשיטַאמעטסיס ַא רעבָא רעליטש ַא

 -המחלמ יד ןיא ןרָאװעג טקיטומרעד זיא גנורעקלעפַאב-רעמרַאּפ יד .סיזירק

 -טפַאשטריװדנַאל רעמ סָאװ ןפיוקוצנייא ,ןדָאב רעמ סָאװ ןעייזרַאפ וצ ןרָאי

 וצ ןפָאטש עשימעכ) סרעזייליטריופ רעמ סָאװ ןצונַאב וצ ןוא ןענישַאמ עכעל
 ןגיוצעגניירַא גנע ןענייז רעמרַאפ יד ,(ןדָאב םעד ןופ טייקרַאבטכורפ יד ןביוה
 רעמרַאפ רעד .,עיצקודָארּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןרָאװעג
 -עג ןיא טפַאשטריוװ ןייז ,קרַאמ םעד ףיוא קיננעהּפָא ןצנַאגניא ןרָאװעג זיא
 ןפיוא ןזײרּפ יד .טפַאשטריו עשיטסילַאטיּפַאק ַא ךעלסילשסיוא ןרָאװ

 ,לַאזקיש ןייז ןופ ןרָאטַאטקיד יד ןרָאװעג ןענייז קרַאמ-טלעוו ןוא ןשימייה
 ןבָאה סרעזייליטריופ ןוא ןענישַאמ יד לייוו ,ןלַאפעג ןענייז ןזיירּפ רעבָא
 ןבָאה ןוא טפַאשטריװ-רוטלוקירגַא יד טרעסערגרַאֿפ רעדנעל עלַא ןיא םוטעמוא
 | .קרַאמ ןטּפָאטשרַאפ ַא ןפַאשעג

 ןוא רעמ ןצונרַאפ טנעסעג טינ טָאה גנורעקלעפַאב עשיטָאטש עטיירב יִד
 ,שיילפ ,האובת ,ןטַאק ןיא ?עיצקודָארּפרעביא ,, יד .רעדיילק ןוא זייּפש ערעפעב
 -סיוא רעקינייװ ןעק רעמראפ רעד .ןענַאטשטנַא זיא טכורפ ןוא סנירג ,ךלימ
 ןענישַאמ יד רַאפ .טסילַאטיּפַאק רעסיורג רעד יו קרַאמ ןטּפָאטשרַאפ ַא ןטלַאה
 ,ןלָאצ ךיוא רע זומ תואולח רַאפ קנַאב רעד ,ןלָאצ רע זומ סרעזייליטריופ ןוא
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 ןשירעסערפ םעד בילוצ ןגיטשעג דנַאנַאכָאנ ןענייז סָאװ ,ןרעייטש עבלעז סָאד

 .רעפלעהסיורַא ערעייז טימ סנעשיטילָאּפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טיטעּפַא

 .ןרָאװעג רעפיט ןיא רוטלוקירגַא ןוא עירטסודניא ןשיווצ טנורנּפָא רעד

 -ָאנָאמ םעד בילוצ זיירּפ ןיא קרַאטש ןלַאפעג טינ ןענייז ןטקודָארּפ עשיטָאטש

 עכעלטפַאשטריװדנַאל רעבָא ,עירטסודניא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאּפ

 טָאה טָאטש ןיא רעמוסנָאק רעד שטָאכ ,ןלַאפעג קרַאטש ןענייז ןטקודָארּפ

 ַא ןגָארקעג טָאה רעמרַאפ רעד .גרַאוװנסע רַאּפ ןזיירּפ ןכיוח ןלָאצ טזומענ

 זיירּפ ןכיוה ַא ןלָאצ טזומעג טָאה ןוא ןטקודָארּפ ענייז רַאפ זיירּפ ןקירעדינ

 "עסערגרַאפ יד .ןבָאה ןומ רע סָאװ ןטקודָארּפ עשיטָאטש יד רַאפ

 ןופ גנומערָארַאפ רעד וצ טריפעג טָאה סיזירק ןכעלטפַאשטריװדנַאל ןופ גנור

 "רעד טָאה .ןרעגרע םוצ טפַארק-ףיוק ןייז טסולפנייאַאב טָאה סָאװ ,רעמרַאפ

 .עירטסודניא יד ןטילעג ןופ

 קידלַאװג ןטקודָארּפ עכעלטפַאשטריװדנַאל ןענייז סיזירק ןֹופ ןערב ןיא

 .ןרירטסוליא סע ןלעוװ ןרעפיצ רָאּפ ַא ,ןלַאפעג

 ףיוא זיײרּפ-ליײסלָאה רעד זיא 1933 רַאורבעפ זיב 1929 ראורבעפ ןופ

 ,לשוב ַא טנעס 48 זיב לשוב ַא 91.50 ןופ ןלַאפעג ץייוו

 ףיוא לשוב ַא רַאלָאד ַא ןופ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןלַאפעג ןיא ןרָאק

 .טנעס 8

 ,95.41 ףיוא טנופ טרעדנוה רַאפ 911.20 ןופ --- שיילפ-ריזח

 ,טנופ ַא טנעס 6 ףיוא טנופ ַא טנעס 19 ןופ --- ןטַאק

 ןקידעבעל םעד ןוא ןענישַאמ יד טנכערעגניירַא ,סמרַאפ ןופ טרעוו רעד

 ןיא רַאלָאד ןָאיליב 14 טימ רעקינייוװ ןרָאװעג זיא (תויח-זיוה) רַאטנעװניא

 .1939 זיב 1980 ןופ רָאי ייווצ יד

 ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפסיוא ןענייז סמרַאפ ןָאילימ לטרעפ א רעכעה

 -ןסַאמ רעד טינ ןעװו .1992 ןיא (ןפיוקרַאפסױא) סנָאשקוא עכעלטנפע

 יַּפֶא טנעה יד ןיא ןסקיב טימ ןבָאה סָאװ ,רעמרַאפ יד ןופ דנַאטשרעדיװ

 -םורד ןוא ברעמ-לטימ ןיא ןטַאטש ייר ַא ןיא ןפיוקרַאפסיױא יד ןטלַאהעג

 טכיירגרעד סמרַאפ ערעייז ןופ ןבירטעגּפָארַא רעמרַאפ לָאצ יד טלָאװ ,ברעמ

 ןרָאװעג ןעגנואווצעג סרָאנרעװַאג יד ןענייז ןטַאטש ךס ַא ןיא .רעמ ?יפ ,ליפ

 ףיוא סעשזדעגטרָאמ-םרַאפ ףיוא םוירָאטַארָאמ א ןרעלקרעד וצ 1998 ןיא

 ןופ טלָאװער רעטריזינַאגרַא רעד ןעוועג זיא טיײרּפשרַאפ ױזַא .רָאי עכעלטע

 ' ,רעמרַאפ יד



 408 ' סַאלק-רעטברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטביטיג

 טשטעוסעגרעטנורַא טרַאטש דרַאדנַאטס-ס1בעל

 טסעוו-?טימ ןיא סקיירטס עסיורג ייר ַא טריפעג ךיוא ןבָאה רעמרַאפ יד
 רעד ןיא ןטקודָארּפ ערעייז רַאפ ןגירק יז סָאװ ןזירּפ ענעקנוזעג יד ןגעג
 ןזיירּפ ,ןזירּפ עכיוה ץְלֶא ךָאנ טלָאצ טָאטש ןיא רעמוסנָאק רעד סָאװ טייצ
 ןיא ןוא 1994 ןופ טפלעה ןטייווצ ןיא ןגיטשעג קידלַאװג ןענייז ןייּפש ףיוא
 .",א .א .א, סטלעווזור ןופ קיטילַאּפ רעד קנַאד ַא ,1958 ןופ טפלעה ןטשרע
 84,4 ףיוא ןרָאװעג רערעייט זייּפש זיא 1958 ץרעמ ןיב 1989 ץרעמ ןופ
 עלעיציפא ןענייז סָאד .טנעצָארּפ 28 ףיוא ןטסָאק-סנבעל יד ןופ טנעצָארּפ
 קינייוו רעייז ןבָאה רעמרַאפ יד רעבָא .גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ןופ ןרעפיצ
 םעד ייב ןבילברַאפ ןענייז ןטיפָארּפ יד ,.ןזירּפ עקידנגייטש יד ןופ טַאהעג
 טכַארבעג גנורעייטרַאפ יד טָאה וצרעד .רחוס ןוא ןַאמלטימ ןשיטסילאטיּפַאק
 ,ךיורברַאפ ןרענעלק ַא ֹוצ

 -ניא ףיוא ןזיירּפ ןופ ןעקניז ַא וצ טכַארבעג ךיוא טָאה סיזירק רעד
 -יטסָארט ןופ טרילָארטנַאק ןרעוו סָאװ תורוחס יד ,ןטקודָארּפ עלעירטסוד
 רעקינייוו רעמ ןבָאה ,.ַא .א ,לָאוװ ,םונימולַא ,לָאטש יו ,סעירטסודניא עטריציפ
 טינ טָאה עיצקודָארּפ עטרענעלקרַאפ יד .ןזירּפ עכיוה ערעייז ןטלַאהעגפיוא
 ןענעכער וצ סעירטסודניא-עילָאּפָאנָאמ יד ןיא ןטסילַאטיּפַאק יד טרעטשעג
 יד ןיא סעירטסודניא עטריציפיטסָארט-טינ יד ןיא רעבָא .ןזיירּפ עטלַא יד
 ױזַא ,דַארג ןטסקירעדינ םוצ ןעקנוזעג ןזיירּפ ןענייז ןלַאירעטַאמ-יור עטסרעמ
 ,1999 ןיא יו רעקינייוו טנעצָארּפ 90 ןוא 40 יו ךיוה

 -עג יד טימ ןצונַאב טנעקעג טינ ךיז םָאה ננורעקלעפַאב-רעטעברַא יד
 -עּפש ,רעקירעדינ ךאנ ןלַאפעג ןענייז ןטסנידרַאֿפ עריא לייוו ,ןזיירּפ ענעלַאפ
 רעקידרשוי , ןופ סדוָאק יד טריפעגנייא טָאה גנורינער-טלעווזור יד ןעוו ,רעט
 -ןיא ףיוא ןזיירּפ יד ןביוהעג ןעלטימ-עיצַאלפניא ךרוד ןוא ?ץנערוקנָאק
 -"גנובעלפיוא , רעד רעטנוא דרַאדנַאטס-סנבעל רעקירעדינ ַא ךָאנ -- ןעוועג זיא טאטלוזער רעד .ןזיירּפ עקידנגייטש יד טגָאיעגנַא טינ ןבָאה ןטסנידרַאֿפ עלַאער סנעמעוו ,רעטעברַא יד ןפָארטעג סע טָאה ,ןטקודָארּפ עלעירטסוד
 ,םַארנָארּפ

 רעייז ןעוו ,1922 ןיא גנוראפרעד יד טַאהעג ןבָאה ייז .ענַאל יד רעסעב טסואוועג ךיז ייב ץנַאניפ ןוא עירטסודניא ןופ ןענַאטיּפאק יד ןבָאה ,סיזירק ןופ בייהנא ןיא ןָאטגנישַאװ ןופ ןוא טירטס-לָאװ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ןעגנורעכיזרַאפ עשיטסימיטּפָא ןופ גנוציילפרַאפ רעד ףיוא טקוקעג טינ
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 ךיז טָאה סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל םעד ןגעג עוויסנעּפָא

 סָאד .רעטעברַא יד ןופ דנַאטשרעדיװ םענעלָאטש םעד ףיוא ןסיוטשעגנָא

 ןעמוק טינ לָאז דנַאטשרעדיװ ןייק זא ,ןענערָאװַאב טלָאװעג ךיז ייז ןבָאה לָאמ

 .רעטעברַא יד ןופ

 טרָאװ טלַאה ןוא ןקירטס ןצ טיג ןב'טגָאז ןירג

 ןיא ןפורְרַאפ ,1929 ,רעבמעווָאנ ןט11 םעד טָאה רעוואוה טנעדיזערּפ

 -ַאק ןוא טעברַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנ א ןָאטגנישַאװ

 עקידנעייווצ ַא ןגָארקעגסױרַא רעוואוה טָאה ץנערעפנָאק רעד ףיוא .,לַאטיּפ

 ןדיינש טינ ןלעוװ ייז זַא טגָאזעגוצ- ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד .גנוכערּפשרַאפ

 ףיוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טפַארק-יוק יד ןטלַאהנָא טימרעד ןוא ןיופ םעד

 וצ םינ ךיז טגָאזעגוצ ןבָאה ןטנעדיזערּפ-ןָאינוי יד ןוא ךיוה רעבלעז רעד

 ,ןדנוטש ערעצריק רַאפ סקיירטס ןריפוצנָא טייצ רערעווש רעד טימ ןצונַאב

 .ןכיילג סָאד ןוא ןעגנורעכעה-ןיול

 רעד ןֹופ טַאטלוזער םעד טקױּפעצ טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 ןופ טייקיטכיזטייוו ןוא טכילפ רעכעלרעגריב ןופ רעטסומ ַא יו ץנערעפנָאק

 ,טייו יױזַא ןעגנַאגעג ןיא דרָאפ ירנעה .עירטסודניא ןיא םיפתוש ייווצ יד

 -ןיול עקיטנעצָארּפ-ּפ א טרימַאלקָארּפ זיוה ןסייוו ןופ ןגיטש יד ןופ טָאה רע זַא

 רעד ןיא ןביולג ןפיט ןייז ןופ ןכייצ ַא יו ,רעטעברַא ענייז רַאפ גנורעכעה

 -םיוא טייקידנעווטיונ רעד ןיא ןוא עיסערּפעד רעד ןופ טייקילייוטייצ רעצרוק

 ןעועג סָאד זיא ןדרָאפ ייב .רעטעברַא יד ןופ טפַארק-ףיוק יד ןטלַאהוצ

 ,ןליבָאמַאטַא ענייז רַאפ עמַאלקער עשלַאפ ןוא עטסיזמוא ןַא יו רעמ טינ

 .ליּפשייב ןרעייט ַא יו טּפַאכעגפיוא ךיוא סָאד טָאה עסערּפ יד רעבָא

 עמַאס םעד ןיא טגיל סע זַא ,ןייטשרַאפ טנעקעג טָאה רענייא רעדעי

 -םױרַא ןכוז רע לָאז סיזירק ַא ןופ טייצ ןיא זַא םזילַאטיּפַאק ןופ רעטקַארַאכ

 .רעטעברַא יד ןופ סעציילפ יד ףיוא תונברק ןוא ןטייקירעווש עלַא ןגיילוצ

 ןוא ןסיזירק עקידרעירפ יד ןופ גנורַאפרעד רעצנַאג רעד ןופ רָאלק זיא סָאד

 טינרָאג ןענרעל ןוא טקַאפ ןרָאלק אזַא טינ ןעעז סנירג יד רעבָא .סעיסערּפעד

 ַא ךיז טעוװ דלַאב זא ,טסואוועג טנכייצעגסיוא ןבָאה ייז .גנורַאפרעד ןופ

 "נופ ,ןעגנוגנידַאב"טעברַא עטרעגרערַאפ ןוא ןטינש-ןיול ןסַאמ ןָאט טָאש

 "נָא רעד וצ רעטעברַא יד ןטיירגוצוצ ןָאטעג טינרָאג ייז ןבָאה ןגעווטסעד

 .עוויסנעפא רעשיטסילַאטיּפַאק רעקידנעמוק
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 עוויִסנעפָא ןָא ןביוה ןטסילַאטיּפַאק

 -רַאפ ערעייז טצעלרַאפ ךערפ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ַאד ךיז ןבָאה רוזנעצ-עסערּפ רעד ןופ טנַאװ רעקיד רעד ךרוד ,ןעגנוטכילפ
 ןסַאמ עטגיילעגּפָא ןוא ןטינש-ןיול עפיט ןופ ןטכירַאב ןסירעגכרוד ןטרָאד ןוא
 ינופ .ןבענוצ רעטעּפש טזומעג סע ןבָאה רעריפ .? ווֶא .פ .א יד .רעטעברַא
 רָאפנעמַאזוצ םוצ טכירַאב ןייז ןיא ןירג םַאיליװ טנעדיזערּפ טָאה ןגעווטסעד
 טימ טעבראענטימ טָאה רע זַא טמירַאב ךיז 1950 ןיא .? ווָא .פ ,א רעד ןוֿפ
 ןטסילַאטיּפַאק יד

 ןיא ןלעטש טנעקעג ןטלָאװ סָאװ (סושיא) ןעמעלבָארּפ ןביוחפיוא טינ ךרוד,
 -גרַאב ןייג וצ ןעגנואימַאב יד ןוא ןכוזרַאפ יד ןרעטש רעדָא ,םייהנגעלרַאפ ַא
 ןרעביא טעלגעג ךיז ןירג טָאה -- לָאמַא רעדיוװ ןבָאה סנָאוננו .ףיױרַא
 רַאֿפ שינעדנעטשרַאפ רעייז ןוא ןדָאטעמ ערעייז ןזיװעגסיורַא --- לקעב
 ןסערעטניא יד ןוא ןסערעטניא ערעייז ןופ םייקיגנעהּפָא רעקיטיוונגעג רעד
 " טפַאשלעזעג רעד ןופ

 ןסערעטניא עכעלטפאשניימעג ןופ עירָאעט .עטריטָארקנַאב עטלַא יד
 -ַאב בילוצ רָאנ זיא "טפַאשלעזענ , יד) ןטסילַאטיּפַאק ןוא רעטעברַא ןשיווצ
 עקיטכעמ ַא ןָא טביוה סָאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ,(ןנעוו טייקכעלמעווק
 ןייז ףיוא ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ רעטוּפ ןוא טיורב םעד ףיוא עוויסנעּפָא
 ןעײגוּפָאּפ יו רעביא ןעייק רעריפ-רעטעברַא עלעיציפַא יד ןוא ןבעל עמַאס
 -רַא יד ןבעג טניימ סָאװ ,טפַאשרעטעברַאטימדןסַאלק ןופ דייר עכעלדעש יד
 ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעגרע ןוא ןטינש-ןיול דנַאטשרעדיװ ַא ןָא רעטעב

 סנירג יד ןוא גנוטכילפרַאפ רעייז ןטלַאהעג טינ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד
 -ַאק עקיטכעמ יד .גנוטכילפרַאפ רעייז ,סילייה רעייז ןוא ,ןטלאהעג ָףי ןבָאה
 -רךַא יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעניילק ַא טנגעגַאב טָאה עקַאטַא עשיטסילַאטיּפ
 -ארויב-ןָאינוי יד ןופ ןעגנואימַאב עשיגרענע יד בילוצ ךעלכַאזטּפוה רעטעב
 -סױרַא ייז ןופ זיא עירָאעט עטייווצ ַא .סקיירטס ןייק ןזָאלרעד וצ טינ ןטַארק
 ןעק ןעמ לייוו ,סיזירק ַא ןיא ןקיירטס טינ ןעק ןעמ זַא ,ןרָאװעג טסורעג
 יד יו ךעלדעש ןוא שלַאפ ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ עירָאעט ַא ,ןעניוועג טינ
 יד .לַאטיּפַאק ןוא טעברַא ןשיװצ ןסערעטניא עמַאזניימעג יד ןופ עירָאעט
 ,טרירטסנָאמעד ןבָאה 1992 ןופ סיזירק םעד ןיא ןפמַאק יד ןופ ןעננורַאפרעד
 סקיירטס טימ סיזירק ַא ןופ ףולרַאפ ןיא טיירג ןענייז ןוא ןליוו רעטעברַא זַא
 סָאװ סקיירטס עילַאװכ יד .,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ ףירננֶא םעד ןטלַאהוצּפָא
 ַא ןיא 1984 טסברַאה ןוא 1925 רעמוז דנַאל ןרעביא ןגָארטעג ךיז טָאה
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 טינ רעכיז זיא סיזירק רעד .עירָאעט רעדי-טָא ןופ גנונעקיײלּפָא עשירָאנעטַאק

 -מוא ןופ ןעוועג טּפָאטשרַאפ רעדיוו ןענייז רעזייה-ערַאװ יד .,רעבירָאפ

 ןיא ןטערטוצסיורַא רעטעברַא יד ןופ גנַארד רעד רעבָא ,תורוחס עטפיוקרַאפ

 םעד רעטנוא ,ןניטשענ רעיוהענמוא זיא ענַאל רעייז ןרעסעברַאפ וצ ףמַאק

 .טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ייז ואוו ןטרָאד ,רעריפ ,5 ווָא .פ .א יד ןבָאה גנַארד

 רעד יו ,טרעכַאשרַאפ סלייטנטסערג ייז ןוא --- סקיירטס טביולרעד ,ןפלע'ה

 ייז זיא ןלַאפ ךס א ןיא .1984 רעבמעטּפעס ןיא קיירטס-?יטסקעט רעסיורג

 ןדיימסיוא ןוא רעטעברַא יד ןופ טייקטיירנ-ףמַאק יד ןעיצוצּפָא ןעננולעג

 .רעטעברַא יד רַאפ ןסניוועג ןדיימסיוא סקיירטפ יד טימ ןעמַאזוצ ןוא סקיירטס

 -ליבָאמָאטָא רעד ןיא ןוא עירטסודניא-לָאטש רעד ןיא טריסַאּפ טָאה ױזַא

 ןענייז סעירטסודניא עדייב ןיא ,1924 בייהנֶא ןוא 1938 ףוס עירטסודניא

 טלעווזור ןופ טנעה יד ןיא לַאטנעמורטסניא ןעוועג רעריפ .? ווא .פ .א יד

 ערטיכ ןופ ףליה רעד טימ רעטעברַא יד ןרירווענַאמוצסיוא ןטַאננַאמ יד ןוא

 ,רענעלּפ-ןָאשיירטיברַא
 -ַאטיּפַאק יד ןעוו ,1959 ןוא 1931 ,1930 ןרָאי יד טגנַאלַאבנָא סָאװ

 -דיירט רעד ןופ סנָאינוי יד ןבָאה ,ךיוה ןגָאלשענ טָאה עוויסנעפָא עשיטסיל

 -רַא יד טריזינַאנרָא סנַאינוי עקיננעהּפָאמוא עכעלטע ןוא ניל יטינוי ןָאינוי

 יד ןופ סעקַאטַא יד ןנענ דנַאטשרעדיװ רעייז טימ טריפעגנָא ןוא רעטעב

 עינייװליסנעּפ ןיא רעבערג-ןליוק טנזיוט 40 ןופ קיירטס רעד .רעבענטעברַא

 יסענעט ןוא יקָאטנעק ןיא קיירטס-ןליוק רעד ,1980 רעמוז ןיא ָאייהַא ןוא

 ,ַאֿפמַאט ןיא רעטעברַא-קַאבַאט טנזיוט ןעצ ןופ קיירטס רעד ,1922 בייהנָא ןיא

 -מייא ןיא רעטעברַא-לָאטש יד ןופ קיירטס רעד ,1931 רעבמעווָאנ ,ַאדירָאלפ

 עלערוטלוקירנַא טנזױט 18 ןופ קיירטס רעד ,רָאי ןבלעז ןיא ,שזדירב

 ןפמַאק ץלַא -- ךָאנ ןוא ָאדַארָאלָאק ןיא ,1939 יַאמ ,רעטעברַא (סעקירוב)

 יד זַא טרירטסנָאמעד ןבָאה -- תונברק עכעלשטנעמ טסָאקעג ןבָאה סָאװ

 ,ןעננורעדָאפ עלַאטנעמַאדנופ ערעייז רַאפ ןפמעק וצ טיירג ןענייז רעטעברַא

 ייז ןריפ וצ קיליוו זיא סָאװ עיצַאזינַאנרָא עקירעהעגנ יד רָאנ ןבָאה ייז ביוא

  .ףמַאק ןיא

 -ענפיוא ןרָאיסיזירק עטשרע יד ןיא טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 -רַאפ עסיורגנ יד ןוא תורוחס עלַא ףיוא ןזיירּפ ןופ ןלַאפ ןקרַאטש םעד טליּפש

 זַא .ןטסילַאטיּפַאק יד קידנעניימ ,עירטסודניא רעד טננערב סָאד סָאװ ןטסול

 רימ ןבָאה ,ןזיירּפ יד יו רעקירעדינ ךָאנ ןלַאפעג ןענייז ןטסנידרַאפ-רעטעברַא

 עלעבַאט עקידנגלָאפ יד זיא ,ןטסולרַאפ יד טננַאלַאבנָא סָאװ .רעירפ טנַאמרעד
 ,ןטכַארטַאב םָאזקרעמפיוא יז לָאז ןעמ טרעוֶו
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 ןטיפָארּפ ןופ ןוא ןטסנידרַאפ ןופ עלעבַאט א

 םעד טָאה ?דנַאה ןכעלרעסיוא ןוא ןבעלרעניא ןופ ָארויב עלַארעדעּפ יד
 ןוא ןטסנידרַאּפ ןגעוו ןרעפיצ טַאנעס םעד טלעטשעגוצ 1984 רַאונַאי ןטס1
 ןרָאי ייווצ עטצעל יד 1992 ןוא 1951 ,1950 ,1999 ןרָאי יד ןיא ןטיּפָארּפ
 -סירעטקַארַאכ רעייז ןענייז ןרעפיצ יד .סיזירק ןיא עטסּפרַאש יד ןעוועגנ ןענייז
 -ָארּפ ןוא ןטסנידרַאפ ןשיווצ דיישרעטנוא ןפיט םעד ןרירטסוליא ייז .שיט
 קיניזטסואווַאב ךעלניײשרַאװ ָארויב עלַארעדעפ יד טָאה ,ןרעױדַאב םוצ .ןטיפ
 יד .רעמרַאפ יד ןופ טפנוקנייא םעד ךיוא ןטיּפָארּפ יד ןשיוצ טנכערעגניירַא
 -ןייא רעייז ןופ לטירד-ייווצ וצ טנעָאנ ןרָאלרַאפ סיזירק ןיא ןבָאה רעמרַאפ
 ןיא יו רעסערג ליפ ?לכב ןטיפָארּפ ןופ טסולרַאֿפ םעד טכַאמ סָאד .טפנוק
 ןוא 1958 ןעוו זַא ,ןענָאמרעד וצ קיטיונ ךיוא זיא סע .טייקכעלקריוו רעד
 ןטיפָארּפ ענעלָאװשעג ןופ ןרָאי ןרָאװעג ףליה סטלעווזור טימ ןענייז 4
 רעייז ןבילברַאפ ייז ןענייז ,ןעגנומענרעטנוא עשיטסילַאטיּפַאק עלַא רַאפ
 ַא .רעמרַאפ עכעלגעמרַאפטינ ןוא רעטעברַא-ןיול יד רַאפ ןרָאי ערעגָאמ
 ןכיירטשרעטנוא רעּפרַאש ךָאנ טעוו 1954 ןוא 1923 ןרָאי יד ןופ עלעבַאט
 .ןטיּפָארּפ ןוא ןטסנידרַאּפ ןשיוצ טנורגּפָא םעד

 ספירטסודניא ץּפורג רטנטבילקפג ַא ןיא ןיול-רעטעברַא
 ,רַאלָאד ןָאולימ 180 ןוא ןָאיליב 17 -- 1099
 ,רַאלָאד ןָאילימ 990 ןוא ןָאיליב 14 -- 1080
 ,רַאלָאד ןָאולימ 841 ןוא ןָאוליב 10 -- 1
 ,רַאלָאד ןָאולימ 889 ןוא ןָא ליב 6 -- 2

 ,טנעצָארּפ 60 ןופ טסולרַאפ ַא ---

 טלָאצץנסיױוא ןטנעדיוװיד
 ,רַאלָאד ןָאולימ 65 ןוא ןָאיליב 5 -- 1099
 ,רַאלָאד ןָאולימ 796 ןוא ןָאיליב 9 -- 1080
 ,רַאלָאד ןָאולימ 811 ןוא ןָאיליב 4 -- 1
 ,רַאלָאד ןָאילימ 899 ןוא ןָאוליב 2 -- 8

 ,טנעצָארּפ 67 ןופ טסולרַאפ ַא --
 טלָאצעגסיוא ןטנעצארּפ |

 ,רַאלָאד ןָאולימ 687 ןוא ןָאוליב 8 -- 9
 ,רַאלָאד ןָאילימ 826 ןוא ןָאיליב 9 -- 1080
 ,רַאלָאד ןָאילימ 009 ןוא ןָאיליב 8 -- 1
 ,רַאלָאד ןָאולימ 806 ןוא ןָאיליב 9 -- 1050

 .טנעצָארַּפ יירד ןופ טסולרַאֿפ ַא --
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 טנכערצנניירַא יײרצמרַאפ ,ןטפךשפג ץטרירָאּפרָאקניא-טינ ןופ טפנוקנייא

 .רַאלָאד ןָאילימ 191 ןוא ןָאיליב 12 -- 9

 .רַאלָאד ןָאילימ 978 ןוא ןָאיליב 11 -- 0
 .רַאלָאד ןָאילימ 989 ןוא ןָאילב 9 --- 1
 .רַאלָאד ןָאוילימ 181 ןוא ןָאיליב 7 -- 09

 ,טנעצָארּפ 41 ןופ טסולרַאפ ַא --

 (.לוימ רעטייווצ ,קוב-טקעפ רָאביײל)

 ןיא ,יירעמרַאפ קידנענעכערניירַא ,ללכב םוטנגייא ןופ טפנוקנייא רעד

 ,טנעצָארּפ קיסיירד א טכַא ףיוא רָאי יירד יד ןיא ןלַאפעג
 -רַאפ ןיא ןלַאפענ זיא רעטעברַא עלעירטסודניא יד ןופ טפנוקנייא רעד

 רעבָא ןענייז ןטסָאקסנבעל .טנעצָארּפ קיבכעז ףיוא רָאי יירד יד ןופ ףיול

 ,טנעצָארּפ 29 ףיוא רָאנ ןלַאפעג

 ןבָאה סָאװ ,רעמרַאפ יד ןופ טסולרַאפ םעד רעטנורַא טנכער ןעמ ןעוו

 רַאפ טביילברַאפ ,טפנוקנייא רעייז ןיא טנעצָארּפ 75 םורַא ןופ טינש ַא ןטילעג

 ,טפנוקנייא רעייז ןופ טנעצָארּפ 80 ןופ טסולרַאפ ַא ןטסילַאטיּפַאק יד

 לַאטיּפַאק רעשיטיזַארַאּפ רעד זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ טרעוו זיא קיטייצכיילג

 ןצנַאגניא טָאה ,ןכיילג סָאד ןוא סעשזדענטרָאמ יו ,ןטנעצָארּפ ןופ טבעל סָאװ

 עכלעוו יד .טפנוקנייא ןקיזיר ןייז ןופ טנעצָארּפ יירד עקיטשינ ןרָאלרַאפ

 ןענייז סעינַאּפמָאק-שזדעגטרָאמ יד ןופ (סדנָאב) ןריּפַאּפ-טרעװ טפיוקעג ןבָאה
 .ןרָאװעג טריניאור ןצנַאנניא

 ןליוק ןעגנַאנעגניירַא ןענייז סעירטסודניא עּפורנ רענעבילקעג רעד ןיא

 -ןַאב ,תורוחס עקיטרַאפ ןריצודָארּפ סָאװ סעירטסודניא ,ןענימ-לַאטעמ ןוא

 .טרָאּפסנַארט-רעפַאװ ןוא טרָאּפפנַארט

 יו ןעקנוזעג ןענייז סעינַאּפמָאק-שזדענטרָאמ עטסערנ יד ןופ סדנָאב יד

 -מָאק יד ןרילָארטנַָאק עכלעוו יד ןוא ןרָאטקעריד יד רעבָא ,דמַאז ןיא

 עלַארעדעּפ יד טָאה רעטעּפש .ןטיפָארּפ עבלעז יד טכַאמענ ןבָאה ,סעינַאּפ

 םעיינ סעינַאּפמָאק-שזדענטרַאמ עטריטָארקנַאב יד ןיא טעּפמָאּפעננָא ננוריגער

 ,ןעגנַאלַאב סעינַאּפמָאק יד ןעמעוו וצ ,ןטסילאטיּפַאק עסיורג יד .לַאטיּפַאק

 -ליר ןופ ןעקניז םעד וצ ןוא ןטייצ עטכעלש יד וצ טניילעגוצ טינרָאנ ןבָאה

 ,טרעוו-טייטסע

 גנורעקלעפאב רעטעברט רעד ןופ דוטמטסשתצ רעלעירעטאמ רעד

 -םיונוצ טָאה ,ןָאד .ר טרעבָאר רָאסעּפָארּפ ,טסימָאנָאקע רענעעזעגנָא ןַא

 רעד ןופ ןטכיש ענעדיישרַאפ יד ןופ טפנוקנייא םעד ןופ עלעבַאט ַא טלעטשעג
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 ןעייג םעד ןיא) .ןטלַאחעג רעדָא ןיול ףיוא ןזיוועגנָא ןענייז סָאװ גנורעקלעפַאב
 -רעטנוא ןייז .(ןכיילג רעייז ןוא ןרענעשזניא ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד ןיירַא
 טנעצָארּפ 80 ןענייז 1982 ןיא זַא ,סולש םוצ טכַארבעג םיא טָאה גנוכוז
 רע סָאװ דנַאטשוצ סעד רעטנוא ןעוועג דנַאל ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ
 ףיוא טיובעג ןענייז ןרעפיצ ענייז .ןבעל ןפ דרַאדגַאטס רעמעוװטַאב טּפור
 .ןרוטנעגַא עשיטסיטַאטס עלַארעדעפ יד ןופ ןטכירַאב יד ןופ םוידוטש ַא

 1932 ןוא 1929 ןרָאי יד ןיא טפווטנייט

 רָצר ןופ ץיצרָאּפָארּפ רעד טיול ,סעּפורג ןיא טלייטצגנייא
 גנורצקלצפַאב רעצנַאג

 1022 רָאי 1099 רָאי

 טנעצָארּפ - 7  טנעצַארּפ 0448 -- -- רעכעה ןוא רָאי ַא 98,000 ןופ
 טנעצָארּפ 7 טנעצָארּפ = 2,97 -- -- -- -= 928,000 זיב 98,000 ןופ
 טנעצָארּפ - 4 טנעצַָארּפ = 6417 -- -- -- -- 96,000 זיב 98,000 ןופ
 טנעצָארּפ +- 9 טנעצָארּפ 18441 --- -- יח חד 98,000 זיב 92,000 ןופ
 טנעצָארּפ 1 טנעצָארּפ 18,892 -- -- -- -- 98,000 זיב 91,800 ןופ
 טנעצָארּפ 2 טנעצָארּפ 18,80-- -- חד חד 91,800 זיב 91,000 ןופ
 טנעצָארּפ 09 טנעצָארּפ 22,890 --- -- דח חד 91,000 זיב 9600 ןופ
 טנעצָארּפ 4 טנעצָארּפ 1878 -- -- -- -- רעקינייוװ ןוא 9600 ןופ
 (* ,צָארּפ 8 טנעצָארּפ 1420 -- == דה דוד חד חד חד םילער ףיוא

 ריעב,,) גנוטלַאהפיוא "?רעטעקַאנ, ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא -- 91,000 זיב 9600 ןופ עּפורג יד .דנַאטשוצ-טנוזעג םומינימ םעד רַאפ עירָאנעטַאק רעד ןיא 91,800 זיב 91,000 ןופ עּפורג יד טכַארטַאב ןָאד רָאסעּפָארּפ
 עירָאגעטַאק רעד ןיא---רעקינייוו ןוא 9600 ןופ עּפורג יד ןוא ("סנעטסיסבָאס
 -ּפִא ךָאד זיא ףילער ףיוא ףיוא ךיז ןטלַאה עכלעוו יד ןגעו .טייקמערָא ןופ
 ,טרָאװ רעכיוה וצ ַא טּפָא ייז רַאפ זיא טייקמערָא .טדערעג

 : סולש ןקידננלָאפ םוצ טמוק ןָאד רָאסעּפָארּפ

 ַא ןיא ןענופעג ךיז גנורעקלעּפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ קיצרעפ רעכעה ןבָאה ,ןטייצ עלַא ןופ טעטירעּפסָארּפ ןופ רָאי ןטסכעה םעד ןיא ,1999 ןיא,

 ,ףילער ןגָארקעג ןבָאה עזָאל -םעברַא עקיטפרעדַאב-טיונ עלַא זַא ,טינ ךָאנ טניימ סָאד .גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ קלח טסקצז ַא זיא סָאד ,ףילער ףיוא ןויװעגנָא ןעוועג טנזיוט 580 ,ןָאולימ 9 ןענייז ,םַארגָארּפ-"גנובעלפיוא, סטלעווזור ךָאנ רָאו ויווצ ,1999 ץרעמ ןוא (*
| 
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 עלופ ןבָאה 1959 ןיא .רעקירעדינ ןוא גנוטלַאחפיוא רעטעקַאנ ןופ דנַאטשוצ

 ןענופעג ךיז גנורעקלעפַאב רעשינַאקירעמַא רעסיורג רעד ןופ לטרעפ-יירד

 ".רעקירעדיג רעדָא ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןופ דרַאדנַאטס םומינימ םעד ףיוא

 (.89 טייז ,2 קוב טקעפ ריאי רָאבייל

 ןגעװ יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ רעדניק ,טײרּפשרַאֿפ רעגנוה

 עקיטסיינ עקירעביא יד ןוא סמליפ יד ,עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ליפיוו

 לעה ַא ןלָאמ וצ טכוזעג טינ ןבָאה סַאלק ןקידנשרעה .ןּופ רעפלעהסיורַא

 ןלעירעטַאמ םעד ןופ ןוא דנַאל ןיא עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןופ דליב

 תמא ןכעלקערש םעד ןטנַאהַאב ןצנַאגניא ,גנורקעלעּפַאב רעד ןופ דנַאטשוצ

 .ןזיוַאב טינ ייז ןבָאה

 דניק ןייק, זַא ,"זמייט קרָאי וינ; רעד ןופ גנורעכיזרַאפ עכעלרעייפ יד

 ,עטסוּפ ַא ןייז וצ ןזיװענסױרַא ךיז טָאה ,"עקירעמַא ןיא טינ טרעגנוה

 ןיא רעגנוה ןטילעג ןבָאה ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק .יײרעמירַאב עשירענניל

 .ױזַא טשרמולכ זיא סָאװ ,ןבעל-עילימַאפ סָאד .טרָאװ ןופ ןיז ןכעלבעטשכוב

 רעטרעדנוה ןיא ןרָאװעג ןסירעצ זיא ,עיזַאושזרוב רעד ייב טקילייהרַאפ

 טָאה עזָאלטעברַא ןָאילימ 17 ןופ ײמרַא עקיזיר ַא .סעילימַאפ רעטנזיוט

 טַאהעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו יד .גָאטליױאוו ןופ טינ ןסַאנ יד רעביא טריצַאּפש

 עטריטָארקנַאב ןיא ןבָארנַאב רעדָא ןסענעגפיוא סע ןבָאה טלענ עטרָאּפשענּפָא

 .ןריּפַאּפ-טרעװ ענעקנוזעג יד ןיא ןוא ןעקנַאב

 "מורַא ךיז ןבָאה ןטכעלשעג עדייב ןופ עקירָאירעדנימ ןָאילימ ?לטרעפ ַא

 -נוה ,ןענַאב-טכַארפ יד ףיוא סעזייר טעבנגעג ןוא ןגעוו יד ףיוא טּפעלשעג

 ןקילגמואדןַאב ןופ ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ןעמוקענמוא ןענייז ייז ןופ רעטרעד

 לַאדנַאקס רעד .סענָאנַאװ יד ןופ ןעננירּפשרעטנורַא ןוא ןעגנירּפשפיורַא םייב

 שינמייהעג ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג טייצ עגנַאל ַא זיא רעדניק עזָאלמייה יד טימ

 ןוא רעטכעוו"ןַאב יד טימ ןסױטשנעמַאזוצ יד טשרע .גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ,טקַאפ םעד טקעדעגפיוא טָאה טעטש-ברעמ עכעלטע ןיא ספירעש-יטויּפעד

 ?עיצקודָארּפרעביא ןַא ןופ טדייל סָאװ ,עקירעמַא רעטשטנעבעג רעד ןיא זַא

 ,זיּפש ןֶא רעדניק ליפ ױזַא ךיז ןרענלַאװ ,רעזייה ןוא רעדיילק ,זייּפש ןופ

 .עלוש ַא ןופ קידנדער טינ ןיוש ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא ןוא רעדיילק ןָא

 .גנוריסַאּפ עכעלגעט ַא ןרָאװעג ןענייז עזָאלטעברַא ןופ ןדרָאמטסבלעז

 ,תורוש עכעלטע טקוררַאפ ץעגרע ןבענעג ןעגנוטייצ יד ךָאנ ןבָאה בייהנָא ןופ

 זיא רעצימיא זַא רעדָא רעגנוה ןופ דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא שטנעמ א זא

 סָאד ןוא ןדרָאמטסבלעז יד ןעוו .רעגנוה ןופ טשלחרַאפ ןרָאװעג ןענופעג
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 סעיצקורטסניא ןבענענ ןעננוטייצ יד ןבָאה ,טפָא וצ ןרָאװעג ןענייז ןשלח

 סָאד .דרָאמטסבלעז ןופ ןכַאזרוא יד ןענָאמרעד וצ טינ סרעטרָאּפער ערעייז

 טלעטשעגניירַא ןענייז םוטעמוא .עטשלחראפ יד טימ ןָאטעג ייז ןבָאה עבלעז

 ,טמיטשַאבמוא דרָאמטסבלעז ןופ ךַאזרוא : רעטרעוו עבלעז יד ןרָאװעג

 ןסירעגרעטנוא עזָאלטעברַא ןופ דנַאטשוצ'טנוזעג ,גײטש ןדרַאמטסבלעז

 יד טריזירעטקַארַאכ טָאה ןַאמּפָאה .? קירעדערפ רעקיטסיטַאטפ רעד

 רעלעירטסודניא ןוא רעלעיצנַאניפ ןופ טאטלוזער רעד , יו ןדרָאמטסבלעז

 ןופ ןרעפיצ יד .ןייז טינ ןעק קיטסירעטקַארַאכ רעדנַא ןייק ."עיסערּפעד

 רעד ןופ דליב ַא ןבינ ןבילקענפיונוצ טָאה ןַאמּפָאה סָאװ ןדרָאמטסבלעז

 ןבירטעג ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט ליפ רעכלעוו וצ גנולפייווצראפ רעכעלקערש

 | יי .ןרָאװעג
 .דרָאמטסבלעז ןעננַאנַאב ןשטנעמ 20,088 ןענייז 1931 ןיא

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב ןשטנעמ 22,000 םורַא ןענייז 1932 ןיא

 רעדרעמטסבלעז טנעצָארּפ רעד זיא טעטש עשינַאקירעמַא טרעדנוה ןיא

 טרעדנוה עדעי רַאפ ןשטנעמ 20 ןופ 1952 ןוא 1991 ןשיוװצ ןעניטשעגנ

 קנַאד ַא ,1928 ןיא .ןשטנעמ טנויוט טרעדנוה עדעי רַאפ 21.3 זיב טנזיוט

 ןלַאֿפעג ןדרָאמטסבלעז לָאצ יד ןיא ,ףילער רַאפ ףמַאק ןכיירנלָאפרעד םעד

 רעדרעמטסבלעז לָאצ יד ןיא 1994 ןיא .טנעצָארּפ בלַאה ַא ןוא סקעז ףיוא
 .טנעצָארּפ ןעצ ףיוא רעפענמוא ןגיטשעג רעדיוו

 ןעגנואווצעג ןיוש ןענייז ןעגנוריגער-טָאטש עטסרעמ יד ןעוו ,1992 ןיא

 דיִאלּפמענָא יד ןופ טריפעג ,סעיצַארטסנַאמעדןסַאמ עקייייצמוא ךרוד ןעוועג

 ןזייּפש וצ ןעגנורינניסַא עטשרע יד ןכַאמ וצ (ןטָאר עזָאלטעברַא) סליסנואק
 ךעלגעמ ןֹוא --- דנַאל ןיא טָאטש עטסכייר ןוא עטסערג יד זיא ,עקירעגנוה יד

 ןופ ןברָאטשעג ןענייז עזָאלטעברַא ואוו טָאטש א ןעווענ -- טלעו רעד ןיא

 ןופ ("ןטייצ ערעסעב ,) "זמייט רעטעב , רעד ןיא טכירַאב רעצרוק ַא .רעגנויה

 ַא) קרָאי וינ ןיא ליסנואק ריעפלעוו םעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,1933 ,6 ץרעמ
 ךיז טָאה ,(סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ יד ןופ טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ
 : טנעיילעג

 רעטסכייר רעד ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ 99,
 ןבעגעגסיוא זיא רַאלָאד ןָאילימ 80 שטָאכ 1 1089 ןוא טלעוו רעד ןיא טָאטש
 .ףילער רַאפ רָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג

 -רעפעג ןלַאטיּפסָאה עשיטָאטש ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז ןשמנעֿמ
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 סָאװ עקנַארק יד ןיירַא טינ ןעייג לטעצ םעד ןיא .רעגנוח ןופ קנַארק ךעל|

 ןענייז עכלעוו יד רעדָא ןסע ןעיידרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאלרַאפ ןבָאה

 קינייוװ ןופ רעדָא רעטכעלש ןופ ןדייל סָאװ ןשטנעמ יו ןרָאװעג טרי זָאנגַאיד

 .זווּמש
 ןיא רעדניק ןעוועג ןענייז עקנַארק טסנרע ןוא עטרעגנוהרַאפ יד ןשיווצ ,

 ,רענעמ ,רעטעברַא עטריציפילַאװק ,ןשטנעמ עגנוי ,ןרָאי עטסירפ ערעייז

 (.97 טייז ,לייט רעטפ ,קוב טקעפ רָאביײל) "?.עמריציפילַאוקמוא ןוא ,ןעיורפ

 "רעד ןבָאה ,ָאגַאקיש ,דנַאל ןיא טָאטש רעטסערג רעטייווצ רעד ןיא

 -לַאפּפָא יד ןיא טעיָארעג ךיז עזָאלטעברַא עקירָאירעדנימ ןוא ענעסקַאװ

 .ןביילג סָאד ןוא טכורפ עטליופעצ ,טיורב עטרַאה לקיטש ַא ןכוז וצ סנטסַאק

 -רַאפ טיט םוצ .טעטש ערעדנַא ןיא ןעזעג ןעמ טָאה רעדליב עכעלנע

 ןוא קרָאי וינ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןרָאװעג ןענופעג ןענייז ןשטנעמ עטרעגנוה

 (עילָאד) ליד רעיינ סטלעווזור יו םעדכָאנ גנַאל-ןטַאנָאמ ךיוא טעטש ערעדנַא

 .טפַארק ןיא ןעוועג זיא

 ןייז ןיא טָאה ,רָאטַארטסינימדַא-ףילער רעלַארעדעּפ ,סניקּפאה . ירעה

 ןטילעג ןבָאה רעדניק יד, זַא ןבעגעגוצ ,1954 ,רַאונַאי ןט12 םעד גנורעלקרעד

 -סיוא טָאה גנוריגער עלַארעדעּפ יד ."עיסעדּפעד רעד ןיא ןעמעלַא ןופ רעמ

 רעד ןופ .ןרעגנוה סָאװ רעדניק לֶאצ רעד ןגעוו ןרעפיצ ןעלמַאז וצ ןטימענ

 ןעק טכנַאמעגכרוד ןבָאה סעיצַאזינַאנרָא עשיּפָארטנַאליפ סָאװ גנוכוזרעטנוא

 .רעדניק יד ןופ ןדייל יד ןעוו ףירנַאב לקיטש ַא ןנירק ןעמ

 ןטילעג ןבָאה סָאװ רענניא רצדָא רעטלע-לוש ןופ רערניק ןופ טנעצַארּפ רעד

 1032 ןיא לגנַאמ-זייּפש ןופ

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 9141 --- == = ה--= היי 2 היש שש ןטעהנַאמ

 רעדניק עלַא ןופ טנעצַארּפ 9844 --- --- == זש חיה יש היא שיש = .סקנָארב

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 204 -- = === === =-/ היש שש שיש 2 ןילקורב

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 944 --- == = ה--= יהי יש 2 טעלרַאה טסיא

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 42 --- רעטלע-לוש ןופ רעדניק -- עיפלעדַאליפ

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 98 -- -- -- -- רעטלע-לוש ןופ רעגנוא

 רעדניק עלַא ןופ טנעצַארּפ 81 -- --- --- --- -- טנגעג-םרַאפ עינייווליסנעּפ

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 10 --- --- == --= == == == == סטעזושטַאסַאמ

 רעדניק עלַא ןופ טנעצָארּפ 90 זיב 80 ןופ --- -- -- טנגעג-ןליוק רעד ןיא

 -טנוזעג רעד זַא ,עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןעגנורעכיזראפ יד

 טקוקעג טינ ,רָאי וצ רֶאי ןופ רעסעב טרעוו גנודעקלעפַאב רעד ןופ דנַאטשוצ



 438 סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןֹופ טטבישצג

 ןייק ןזַא גנורעכיזרַאפ יד יו תמא ױזַא ןעוועג זיא ,עיסערּפעד רעד ףיוא
 -טייהטנוזעג עלארעדעפ יד .דנַאל ןטשטנעבעג םעד ןיא טינ ןרעננוה רעדניק

 ,ענעגיוטשעג-טינ יד ןטיײרּפשרַאפ וצ ןעגנוטייצ יד ןפלָאהעג טָאה גנוליײטּפָא
 סיזירק רעגנַאל רעד טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא ,ןטכירַאב עשיטסימיטּפָא

 ןוא עזָאלטעברַא ןענָאילימ יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג םעד ןסירענרעטנוא

 עשיּפָארטנַאליפ ענעדיישראפ יד ןופ טלמַאזענ ,ןרעפיצ יד ,סעילימַאפ ערעייז
 ,ףליה ךָאנ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה עזָאלטעברַא יד ןעמעוו וצ סעיצַאזינַאגרָא
 ,סנגיל עכבַאפנייא רַאפ ןעגנוטייצ יד ןופ ןעגנורעכיזרַאפ יד טלּפמעטשנ ןבָאה
 ןיא טעדנעוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,קרָאי וינ ןיא ןעיורפ עלַא ןופ טנעצָארּפ 8
 טכירַאב םעד טיול ,ןטייהקנַארק עזעוורענ ןופ ןטילעג ןבָאה ,ףליה ךָאנ 2

 טריזינַאנרָא ,(ףליה-לַאפטיונ) סיווריוס דיַאלּפמענָא יסנעשזדריומע רעד ןופ
 ןוא ןשרַאמ-רעננוה עלַא ךָאנ גנוריגער רעלַארעדעפ רעד ןופ 1995 ןיא
 ,םעיצַארטסנַאמעד

 ןטסואווַאב ַא ןופ טריפעג ,דנַאפ-קנַאבלימ םעד ןֹופ גנוכוזרעטנוא יד

 רעד זַא ,טכַארבעגסױרַא טָאה ,רעקערטסעדנייס .רד ,טסילַאיצעּפס-טייהטנוזעג

 רעכעה טנעצָארּפ 49 טימ זיא סעילימַאפ עזָאלטעברַא ןיא עקנַארק טנעצָארּפ

 טנעצָארּפ 95 טימ ןוא רענידראפ-טיורכב ַא טָאהעג ןבָאה סָאװ סעילימַאפ ןיא יו

 ןייק טינ טעברַאעג טָאה רענידרַאפ-טיורב רעד ואוו סעילימַאפ יד ןיא רעכעה
 עלעירטסודניא יירד ןיא ןרָאװעג טריפעגנָא זיא גנוכוזרעטנוא יד .ןכָאװ עלוּפ
 . ,רד רעבלעז רעד .ַאמַאבַאלַא ,םעהגנימריב ןוא גרובסטיּפ ,טיִארטעד : טעטש

 ןעלגיּפש ןלַאפ-טיוט ןגעוו ןרעפיצ יד זַא ןזיוועגנָא ךיוא טָאה רעקירטסנעדייס
 ַא ןענַאװ זיב ןרָאי טמענ סע .דנַאטשוציטנוזעג ןטרעגרערַאפ םעד ּפִא טינ
 רעטרעסערגנרַאֿפ ַא ךרוד ּפִא ךיז טפור טיונ ןוא רעגנוה רעשיטַאמעטסיס

 -קנַארק זיא טַאטלוזער רערַאבלטיממוא ןוא רעטשרע רעד .,ןלַאפ-טיוט לָאצ
 טגירק רע וליפַא ןעוו ןטעברַא וצ קיאייטמוא ןשטנעמ םעד ןכַאמ סָאװ ,ןטייה
 .טעברַא ָאי ןיוש

 ,ןענופעגסיוא טָאה עמערָא יד ןפלעה וצ ןָאשייאיסָאסַא רעקרָאי וינ יד
 ףיוא ןסקאוועג ןטייהקנַארק ןענייז סעילימַאפ עזָאלטעברַא יד ןשיוצ זַא
 יד ןעוועג זיא רעווש סרעדנוזַאב .1952 ןוא 1990 ןשיװצ טנעצָארּפ 3
 דייס טסיא רעד ןופ ?ייט ןרעקירעדינ םעד ףיוא עזָאלטעברַא יד ןופ עגַאל
 -.ַא .א סרעגענ ,רענעילַאטיא ,ןדיא עמערָא ןעניואוו סע ואוו ,(טנגעג-חרזמ)
 -נייא טנזיוט עדעי ןופ 70 ןופ ןססאווענ ייז ייב ןיא ןלַאפ-טיוט טנעצַארּפ רעד
 .טנעצָארּפ 88 ןופ גנורעכעה ַא ,1932 ןיא 129 ףיוא 1930 ןיא רעניואוו
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 ןקרַאפ יד ןיא ןפָאלש עזָאלטעברא ;ןעגנוצעזסיורא-ןסאמ

 -סורַא-סַאמ טימ ןרָאװעג טײלנַאב זיא טיײקיזָאלטעברַא עסיורג יד

 ,סעילימאפ ןופ ןעננוצעז

 ךיז ןבָאה סָאװ ןטַאנָאמ טכַא יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענייז קרָאי וינ ןיא

 -סיד 189,794 ןרָאװעג ןבענעגסױרַא ,1982 ,ינוי ןטס30 םער טקידנעעג

 טנזיוט 70 רָאנ .(ןכש םעד ןצעזוצסורַא ןעגנודיײשטנַא-טכירעג) סעסעזָאּפ

 ןבלעז םעד טיול ,גנוצעזסױרַא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז סעילימאפ

 ,טכיראב
 רעטנזיוט רעסילדנעצ ליפ ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא ןענייז עיפלעדַאליפ ןיא

 יד .סעיצַאזינַאנרָא עשיּפָארטנַאליפ יד ןופ ןטכירַאב .יד טיול ,סעסעזָאּפסיד

 ןופ ףליה רעשיגרענע רעד טימ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סעילימַאפ עטסרעמ

 ןוא סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאמ טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,ליסנואק ןזָאלטעברַא םעד

 סעילימַאפ טנזיוט 28 רעבָא .ןעגנוצעזסױרַא יד ןנעג דנַאטשרעדיװ-ןסַאמ

 גנוגעװַאב יד רעדייא ןעגנוניואוו ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענייז

 .טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ליסנואק ןזָאלטעברַא ןופ

 טצעזעגסױורַא סעילימַאפ טנזיוט ריפ וצ טנעָאנ ןענייז ָאגַאקיש ןיא

 רעזָאלטעברַא רעד זיא רעטעּפש .1932 ןופ טפלעה ןטייווצ םעד ןיא ןרָאװעג

 סדרָאלדנעל יד ןַא ,עינַאּפמַאק ןייז ןיא ךיירגלָאפרעד ױזַא ןעוועג ?יסנואק

 -טעברַא יד ןבָאה טייצ עגנַאל ַא .ןעגנוצעזסורַא יד ןבענפיוא טזומעג ןבָאה

 ןפרָאװעגסױרַא ןלעו ייז זַא ,ןקערש וצ ךיז טרעהעגפיוא סעילימַאפ עזָאל

 .סַאג ןפיוא ןרעוו

 ךַאד ַא טַאהעג ןבָאה עזָאלטעברַא עלַא זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד

 טרעגלַאװעג עזָאלטעברַא ךיז ןבָאה רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא .ּפָאק ןרעביא

 רעד .טנפעעג ןבָאה ןעגנוריגער-טָאטש יד סָאװ רעזייה-טכַאנ עקיצומש יד ןיא

 ןבָאה ,ןגָארקעג ןבָאה סרעגעלטכַאנ עטסיזמוא יד סָאװ ,רעזייה-"ּפַאלּפ , ןעמָאנ

 וצ טַאהעג ןבָאה עזָאלטעברא יד סָאװ ליפעגרעדיוו ןפיט םעד טקירדעגסיוא

 .טלעק ןוא ץומש ןופ ןטסענ יד

 סָאװ ,עזָאלטעברַא טימ טלופרעביא ןעוועג ןקרַאּפ עֶלַא ןענייז רעמוז

 רעבָא .טביולרעד סע טָאה ייצילָאּפ ואוו ןטרָאד זָארג ןפיוא ןפָאלשעג ןענייז

 יו טעטש עלַא ןיא ןעז טנעקעג ןעמ טָאה טכענ-רעטניוו עטלַאק ןיא ןליפַא

 עטלַא טימ טקערעגוצ רעזייה ןופ ןעגנַאגנירַא יד ןיא ןגיל עזָאלטעברַא

 רעד ןופ טײקמירַאװ ַא ןגָאלשעג טָאה רַאוטָארט ןופ ואוו ןטרָאד .ןעננוטייצ

 רעכיז ןעוועג לָאמ עלַא ןעמ זיא ,זיוה ַא ןופ רעלעק ַא ןיא לסעק ַא ןופ ערַאּפ



 439 סָאלק-רצטצברַא ןשינַאקירעמַא ןופ .ץטכישצג

 יד ןיא "טרָא ןעמערַאװ, םעד ףיוא ןניוצעגסיוא ןשטנעמ רָאּפ ַא ןעניפעג וצ

 .טכענ-רעטניוו

 ןופ םַאנפיוא ןצרוק ַא טימ ,ןלַאפעג שיטאמעטסיס זיא עיצקודָארּפ יד

 עיצקודָארּפ-לָאטש יד זיא 1938 ץרעמ ןוא 1929 ילוי ןשיווצ ,19828 רעמוז

 -- טנעמעצ ,ןטייקכעלגעמ-ריצורָארּפ יד רעטנוא טנעצָארּפ 86 ףיוא ןלַאפעג

 יד .טנעצָארּפ 78 ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןטקַארטנָאק-יוב .,,טנעצָארּפ 68 ףיוא
 -ָארּפ-ץליהעג יד .טפלעה ףיוא ןעקנוזעג ןיא ןליוק עטרַאה ןֹופ עיצקודָארּפ

 .רָאי 00 עטצעל יד רַאפ דַארג ןטסקירעדינ םעד טכיירגרעד טָאה עיצקוד

 יד ןבָאה ,1928 בייהנֶא ךיוא זייולייט ןוא 1934 ןוא 1922 רעמוז

 ןָאיליב ןביז וצ טנעָאנ יד .ןביוהעג ?סיב ַא ךיז עיצקודָארּפ רעד ןופ סרעזייוו

 -יּפַאק עסיורג יד טעּפמָאּפעננירַא טָאה גנוריגער-טלעווזור יד סָאװ רַאלָאד

 -טייצ ַא ןפַאשענ טָאה ,סעיצוטיטסניא-"גנובעלפיוא , עריא ךרוד ןטסילַאט

 טייוו ןוא ןקידנעטש ַא ןופ טינ ,עיצקודָארּפ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ עקילייוו

 גנורעסעבראפ עקילייווטייצ יד טָאה יו .רעטקַארַאכ ןקיטפַאהרעיוד ַא ןופ

 | | ? סַאלק-רעטעברַא ןפיוא טקריוועג

 עבאגפיוא עכעלטמא סנעמעוו ,סניקריוּפ םַאדַאמ ,רַאטערקעסיטעברַא

 עכעליירפ ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד ןוא םזימיטּפָא ןכעלרעהפיואמוא טגנַאלרַאפ

 -עברַא עטקיטפעשַאב יד ןופ ענַאל יד זַא ,ןבעגוצ טזומעג רעבָא טָאה ,ןרעפיצ

 טָאה יז .סיזירק ןרַאפ יו 1983 ןיא ןעוועג רעגרע ךעלכיײלגרַאפמוא זיא רעט
 יד סָאװ רַאלָאד 10 עדעי טָאטשנָא , זַא ,ןרעלקרעד וצ ןפלעה טנעקעג טינ ךיז

 -סיוא ןנָארקעג ייז ןבָאה ,1926 ןיא טלָאצעגסיױא ןנָארקעג ןבָאה רעטעברַא

 טנעָאנ ןופ גנורענעלקרַאפ ַא ןיא סָאד ,4.81 רָאנ 1988 ינוי ןיא טלָאצעג

 -רעמוז עטסכעה יד ןשיװצ ןעוועג זיא 1989 ינוי ןֹוא .טנעצָארּפ קיצכעז וצ

 .זיוה ןסייוו ןיא ןיירַא זיא טלעווזור טניז עיצקודָארּפ ןיא ןטַאנָאמ

 ףיוא רָאנ טָאה ,1998 רעמוז ,עיצקודָארּפ ןיא ביוה רעקילייוװטייצ רעד

 זיא ליּפשייב םוצ ױזַא ,טיײקיזָאלטעברַא יד טרענעלקרַאפ דַארג םעניילק ַא

 טנעצָארּפ 109 טימ ןעוועג 1923 יַאמ ןיא סעקלַאב-לָאטש ןופ עיצקודָארּפ יד

 ןגיטשעג זיא ןדנוטש-טעברַא ןופ לכה ךס רעד רעבָא ,1992 יַאמ יו רעכעה
 -ַאב טָאה רעטעברַא ענעמוקעגוצ לָאצ יד ןוא טנעצָארּפ 40 ףיוא ןצנַאגניא
 ןופ ןיול רענײמעגלַא רעד .טנעצָארּפ 2.0 ןופ לָאצ עקיטשינ יד ןפָארט
 רעד ןופ רעקינייוו טנעצָארּפ 28 ףיוא ןרָאװעג טרעכעהעג זיא רעטעברַא יד
 -ָאיצַאר סָאװ ןרירטסוליא ןרעפיצ יד .ןדנוטש-טעברַא עטרעסערגרַאפ לֶאצ
 יד ןוא עירטסודניא-לָאטש יד .ןָאטעגפיוא ןבָאה שינעגָאי ןוא עיצַאזילַאנ
 ןרָאיסיזירק עטשרע יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבָאה סעירטסודניא עקירעביא



 ןייטשּפצ ןלֿפ : | 4360

 -ןרָאּפשרַאפ-טעברַא טריפעגנייא ,גנוטַאטשסיוא רעייז טרעסעברַאפ דנַאנַאכָאנ

 -מוא ןיא טעברַא רעד ןופ ָאּפמעט רעד ךעלכַאזטּפיוה ןוא ןענישַאמ עקיד

 סקעדניא רעד טָאה ןעגנוגנידַאב עניױזַא ןיא ,ןרָאװעג טרעלענשרַאפ רעיוהעג

 ןופ רעטעמָארַאב רעד ןײז וצ טרעסעגּפיוא עיצקודָארּפ רעד ןופ (רעגייצנָא)

 -ַאב לָאצ יד ןוא ןנייטש ןעק עיצקודָארּפ .,גנוקיטפעשַאב ןופ סיורג רעד

 -טעברַא רעד ןעוו רָאנ .טרָא ןופ ןריר .םיוק ךיז לָאז רעטעברַא עטקיטפעש

 -ּפִא עיצקודָארּפ עטרעסערגרַאפ א טעװ ,ןרעוו טריצודער קרַאטש טעוװו גָאט

 גנוזָאל רעד טמַאטש ןופרעד .גנוקיטפעשַאב רעקידננייטש ַא טימ ךיז ןפור

 .1994 רעמוז טלעטשעגסיױורַא ןבָאה סנָאינוי יד סָאװ ,ןדנוטש קיסיירד ןֹופ -

 ןטרָאד זיא ןוא סערגנָאק ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגניירַא זיא טקעיארּפ-ץעזעג ַאזַא

 .ןבילברַאפ

 םורד ןיא קײרטס:רענײמ רעד ווא קײרטסיליטססעט רעד

 -טעטירעּפסָארּפ יד ןיא רעריפ .ל ווֶא .פ .א יד ןופ קיטילָאּפ עטסעפ יד

 ןיא ,ןעגנורעדָאפ-רעטעברַא יד ןופ ןובשח ןפיוא סקיירטס ןדיימוצסיוא ןרָאי

 יד .סיזירק ןופ ןרָאי יד ןיא טָאברַאפ ןקידנעטשלופ ַא וצ ןרָאװעג טריפרעד

 עכעלטע יד ןרידיווקיל וצ טלייאעג ךיז ןבָאה עטמאאב ,? ווא .פ ,א עכיוה

 עכלעזַא .סיזירק םעד ברע ןופ ייז ךָאנ טּפעלשענכָאנ ךיז ןבָאה סָאװ סקיירטס

 "עסנַארק , ייווצ יד ןיא ןטַאטש-םורד יד ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סקיירטס

 .ןליוק ןוא ליטסקעט ,סעירטסודניא

 סָאװ ,םורד ןיא עירטסודניא-?יטסקעט רעד ןיא סקיירטס עילַאװכ יד

 טלסיײקעגרעבירַא ךיז טָאה ,1929 ןיא אינַאטסַאג טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 -ַאזלע ןוא ַאנײלָארַאק טרָאנ ,יטיס רעמעסעב ,ַאינישזדריוו ,ליוונעד ןיא

 -כיוו ַא ,?יוונעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא קיירטס רעטסערג רעד .יסענעט ,ןָאטעב

 ןיא טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה רעטעברַא יד .רעטנעצ-ליטסקעט רעקיט

 ףיטסקעט דעטיינוי יד .טנעצָארּפ ןעצ ןופ טינש-ןיול ַא ןגעג טסעטָארּפ

 טרימַאלקָארּפ רעירפ רָאי ַא טימ ןבָאה סָאװ ,.? ווא .פ .א יד ןוא סרעקריָאוו

 טָאהעג טינ ןבָאה ,ןטַאטש-םורד יד ןיא עינַאּפמַאק-עיצַאזינַאגרָא עסיורג ַא

 ןיא סקיירטס עגנַאל ןיא "ןרעוו וצ טלקיװרַאּפ, גנַאלרַאפ ןטסעדנימ םעד

 יד טימ גנוקידנעטשרַאפ עמייהעג ַא ןסָאלשעג ןבָאה ייז .סיזירק ןופ בייהנָא

 רעד ןופ ןוא קיירטס ןופ טסולרַאפ םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ

 .1933 רעמוז זיב םורד ןיא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא דעטיינוי יד .ןָאינוי

 ןיא קיירטס א טריפעג סרעקרדיָאװ זיימ דעטיינוי יד טָאה 1930 בייהנָא



 7 סַאלק-רעטצבוא ןשינַאקירעמַא ןוֿפ עטכישעג

 -טקניּפ ןופ טייוו זיא "קיירטס א טריפעג , קורדסיוא רעד .יקָאטנעק ,ןַאלרַאה
 רעדלעפ-ןליוק יד ןשיװצ 1980 ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה דעטיינוי יד .טייקכעל
 טָאה ןוא ,ןערטנעצ-ןליוק עטסנענַאטשענּפָא יד ןופ רענייא ,יקָאטנעק ןופ
 ןוא טרעגנוהענסיוא ,רעבערג-ןליוק יד ,טעברַא-ריזינַאגרָא ןָאט ןביוהעגנָא

 טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ,רעטכעװ-עינַאּפמָאק עטנּפָאװַאב יד ןופ טקירדרעטנוא
 יד ןבָאה גנוגנערטשנא סיורג טימ .רעזיילרעד א ןיא יװ ןָאינוי רעד ןיא

 -טימ ַא ןרעוו וצ טרעדָאפעג ךיז טָאה סָאװ עמוס יד טלמַאזעג רעבערג-ןליוק
 רעבָא ,רַאלָאד ַא יו רעמ טינ ןפָארטַאב טָאה סע שטָאכ .,ןָאינוי רעד ןיא דילגנ

 טלָאצַאב טגירק רע .העבטמ ַא ןָא ןטלעז טעז םורד ןיא רעבערגיןליוק ַא
 רעד ייב ןדלוש ןיא קידנעטש זיא ןוא (ּפירקס) ךעלריּפַאּפ-עינַאּפמָאק ןיא

 .עינַאּפמָאק
 רעסיורג ַא ןיא טרילָארטנָאק ןרעוו יטנואק ןאלרַאה ןיא ןבורג-ןליוק יד

 -סיוא ןבָאה רעעזפיוא-ןענימ יד יו לענש ױזַא .טסָארט-לָאטש ןופ סָאמ
 -ַאב ןוא רעדלעוו יד ןיא ןעננולמַאזרַאפ ּפִא ןטלַאה רעטעברַא יד זַא ןענופעג

 -ןָאינוי עקיטעט יד ןפרַאװסױרַא ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןָאינוי ַא וצ ןעגנַאל
 -נָא ןענייז ייז זַא ןייזטסואווַאב םעד טימ ,רעבערג-ןליוק יד .רעדילגטימ

 טָאה קיירטס רעד .קיירטס ַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה ,ןָאינוי ַא ןיא ןסָאלשעג

 טּפַאכענמורַא ךיוא טָאה ןוא יטנואק רעצנַאג רעד רעביא טיײרּפשרַאפ לענש ךיז
 .יטנואק לעב רעקידתונכש רעד ןיא ןענימ ךס ַא

 טינ בייהנָא ןופ ךיז ןבָאה סרעקריָאוװ ןיימ דעטיינוי רעד ןופ רעריפ יד

 ןקיטולב ַא ןעמונעגנָא טָאה קיירטס רעד ןעוו ,רעטעּפש סָאװטע .ןפלעה טנעקעג
 -רעביא ןוא ןגיוצעגקירוצ ןפוא ןכעלדנעש ַא ףיוא ךיז ייז ןבָאה ,רעטקַארַאכ
 ,טָארַאב םענענייא רעייז ףיוא רעקיירטס יד טזָאלעג

 יִקָאטנעל ,ןַאלרַאה ןיא רעבערג-"ליוס יד ןופ קײרטס רעד

 -ךַא רעד ןיא טכיש םעיינ ַא טנפעעג טָאה ןַאלרַאה ןיא קיירטס רעד
 לענש ױזַא ,ןענַאטשענּפָא ןוא יור ןעוועג זיא סָאװ טכיש ַא ,טפאשרעטעב

 א ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה רעטעברַא ענענַאטשענּפָא ,עיור ידיטָא יו
 -ולימ ןופ לַאװק ַא טימ ןָאטעג גָאלש ַא ייז ןופ טָאה ,ףמַאקנסַאלק קיטש
 -ליטסקעט רעד זיא טכיזניה םעד ןיא .טײקנסָאלשטנַא ןוא טייקשיטנַאט
 -ןליוק יד ןיא קיירטס רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןוא אינָאטסַאג ןיא קיירטס
 ענייז טימ ףיט טבָארג סָאװ ןזײארעקַא ןַא יו ןעוועג יקָאטנעק ןיא רעדלעפ
 עסיורג ןיא ןעננַאנעגפיוא זיא דרע יד .דרע רעטעבראַאביטינ ןיא רענייצ
 .רעטעּטש ןעמוסעג ןענייז ןעגנוצָארּפש יד .ןפמאק-רעטעברַא
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 ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה סּפמעקינרעב ענעפרָאװרַאפ יד ןיא רעקיירטפ יד

 -ַאב סעינַאּפמַאק-ןליוק יד סָאװ רעדרעמ עטנּפָאװַאב יד דנַאטשרעדיװ ןפייטש

 רעקיירטס יד ןבָאה ץַאלּפ ןייא ןיא .רעטעברַא יד ןריזירָארעט וצ ןקיטפעש

 ןכוז וצ ןליבָאמָאטַא ןיא ןרָאפעגמורַא ןענייז סָאװ רעטכעוו יירד ןסָאשרעד

 -עגסיוא ךיז ןבָאה רעטכעוו עטנּפָאװַאב יד .רעקיירטפ ןופ ןעגנולמַאזרַאפ

 רעד ןופ ?ייטנטסערג ןעוועג ןענייז ייז .טייקיטשרודטולב רעייז טימ טנכייצ

 | / .ָאגַאקיש ןיא טלעוורעטנוא

 -- ןטלַאהוצפיוא ךיז ןעלטימ עטסעדנימ יד ןָא ןוא טפאשרעריפ ַא ןָא

 -ַאפ ערעייז רַאפ טייצלָאמ ןייא ןייק טַאהעג טינ וליפַא ןבָאה רעקיירטפ יד

 קיירטס רעד זיא ,ךעלדייב ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןטַאנָאמ עכעלטע ךָאנ --- סעילימ

 ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז רעבערג-ןליוק טרעדנוה ןצפופ .ןרָאװעג ןבענעגפיוא

 גָאט ןייק ןנירק טנעקעג טינ רעמ ןבָאה ןוא עטסיל רעצרַאװש רעד ףיוא

 טלעטשעג ןענייז ,לָאצ ןיא 41 ,ןָאינוי רעד ןופ רעריפ עקיטרָא יד .טעברַא

 ןענופעג ןענייז ייז .רעטכעוו יירד יד ןופ דרָאמ םעד רַאפ טכירעג םוצ ןרָאװעג

 רעד .עמרוט ןענימרעט עגנַאל וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןוא קידלוש ןרָאװעג

 -רַאפ זיא ,טלַא רָאי 69 רעבערג-ןליוק ַא ,ןָאינוי רעקיטרָא רעד ןופ רעציזרָאפ

 .עמרוט רָאי קיצנַאװצ וצ ןרָאװעג טלייטרוא

 ןופ ןגָארטעגּפָא ךיז ןבָאה סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי יד יוװ םעדכָאנ

 ווֶא סרעקריָאװ לעירטסָאדניא) .וװ .וו .א יד ןזיװַאב ןטרָאד ךיז ןבָאה ,יקָאטנעק

 יד ,טכַאזרוארַאפ טינ ייז ןבָאה למוט םעניילק ַא יו רעמ רעבָא ,(דלריאװ יד

 ןפמַאק יד ןופ טפַאשרעריפ יד ןעמונעגרעביא טָאה ןָאינוי סרעניימ לַאנָאשענ

 .יקָאטנעק ןיא

 ,עיגײװליסנעפ ןיא סרעגײמ 40,000 ןופ קײרטס רעד

 .ךָאיוי סרעגײמ לַאגטשעֶג רעד ןופ טריפעג

 ןיא ,ןרָאװעג ןבעגעגפיוא זיא יקָאטנעק ןיא קיירטס רעד רעדייא ךָאנ

 ןיא ןטָארטעגנײרַא ,1929 ןיא טעדנירנעג ,ןָאינוי סרעניימ לַאנָאשענ יד

 ןוא ןיול-רעגנוה ןגעג ףמַאק םעיינ ַא ןיא רעניימ יד ןריזינַאגרָא וצ יקָאטנעק

 ' | .רָארעט

 ַא טריפעג ןָאינוי סרעניימ לַאנָאשענ יד טָאה ,1991 רעמוז ,רעירפ

 ןיא עירטסודניא ןליוק רעכייוו רעד ןיא רעבערג-ןליוק ןופ קיירטס ןסיורג

 דַארג ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא קיירטס רעד .ָאייהְא ןוא עינייװליסנעּפ

 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעטעברַא יד .טעטירַאדילָאס ןוא טייקשיטנַאטילימ

 .ןעמַאזוצ ןטלַאהעג טסעפ ךיז ןבָאה ,עצרַאוװש ןוא עסייוו
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 יד יו םעדכָאנ ,יַאמ ןטס98 םעד ןרָאװעג טרעלקרעד זיא קיירטס רעד
 יד .טעברַא יד ןפרָאװעג ןיילַא ןבָאה ןענימ עקיטכיוו עכעלטע ןיא רעטעברַא

 שיטקַאפ זיא סָאװ ,ףמַאק-ןסָאמ ַאזַא רַאפ טיירגענוצ ןעוועג טינ זיא ןָאינוי

 רעקניל רעצנַאג רעד ,ןיילַא רעטעברַא יד ןופ ןרָאװעג ןעגנואווצעגפיורַא

 ןעוועג זיא ןיילַא סָאד ,רעקיירטס יד ףליה וצ ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא לנילפ

 ,םיזירק א ןיא ןקיירטס טינ ןליוו רעטעברַא זַא ,גנונעקיילּפָא ןַא

 ערעייז טנַאה רעיירפ א טימ טעדנעוװעגננָא ןבָאה ןענָארַאביןליוק יד

 סעינילטעקיּפ יד .גנוגלָאפרַאפ ןוא רָארעט ןופ ןעלטימ עטריבורּפעגסיױא

 ספירעש-יטויּפעד ןוא ןקַאזָאק-טַאטש עטריזיליבָאמ יד ןגעג ןעגנַאגעגנָא ןענייז

 סרצניימ טיניײװליסנעּפ ןופ ןייל-טצקיּפ |

 -רעד ןענייז רעקיירטס ייווצ .סעינַאּפמָאק יד ןופ ןעיימרא עטַאװירּפ יד ןוא
 -עג ןסָאשרעד זיא ןַאמסטּפעשעג רעניילק ,רעכעלטניירפ ןייא ,ןרָאװעג ןסָאש
 טצעזעגסיורַא ןענייז סרעניימ רעטנזיוט .זיוה ןייז ןופ ןגיטש יד ףיוא ןרָאװ
 ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ןענייז ןגעוו יד .רעזײה-עינַאּפמַאק יד ןופ ןרָאװעג
 רעסיורג ַא וצ ןעמוקוצ טנעקעג טינ טָאה רענייק ןוא ןקַאזָאק-טַאטש יד
 ןענייז רעקיירטס ךס א ןוא {רָאװעג ןסירעגפיוא ןענייז ןכיקיּפוז ,בורג-ןליוק
 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רעקיירטס יד רעבָא .עמרוט ןיא ןרָאװעג ןפרַאװעג
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 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןרָאוװעג טכַאמענ ןענייז ןעגנוננערטשנָא .קיטומ

 ערעייז ןוא רעקיירטס יד ןזייּפש וצ (רַאײַא-וילבָאד) ףליה - רעטעברַא
 , .סעילימַאפ

 -ןליוק יד ,סרעקריאװ ןיימ דעטיינוי יד טשימעגניירַא רעבָא ךיז טָאה ָאד

 ייז טימ ןסָאלשעג ,דעטיינוי רעד ןופ רעריפ יד טכַארבעג ןבָאה סעינַאּפמָאק
 .ןעגנוגנידַאב-ןָאינוי עטשרמולכ ףיוא ןענימ יד טנפעענ ןוא ךַאמּפָא ןַא
 .ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רָארעט רעד זיא קיטייצכיילנ

 -ןליוק יד ןשיווצ טסַאהרַאפ ןעוועג ןענייז דעטיינוי רעד ןופ רעריפ יד
 -ךָאמ ,ןָאטגנישַאװ ןיא טריטסיזקע טינ שיטקַאפ טָאה דעטיינוי יד .רעבערג
 -ןליוק רעכייוו רעד ןופ ןערטנעצ עטסקיטכיוו יד ,סיטנואק טעיעפ ןוא דנַאל
 סָאװ ,קיירטס ןקיטולב ,םענעגיױצרַאפדננַאל א ןקידעש וצ רעבָא ,עירטסודניא

 ןעניעפ ,סיאול ןבָאה םעד ףיוא ,ןרעוו וצ ןענואוועג ןסנַאש עֶלַא טַאהעג טָאה
 רעד ןופ רעריפיטנגעג ןוא עלַאנָאיצַאנ עטריטידערקסיד עקירעביא יד ןוא
 .עינרענע ןוא חכ טנָאמרַאפ ,דעטיינוי

 ןיא קיטנוז ַא ןעוװעג דנזעוונָא ןיא עטכישעג רעד ןופ רעביירש רעד
 יּפִא ןבָאה סרעניימ טנזיוט ףניפ ןעוו ,יטנואק ןָאטננישַאװ ןיא ילוי ןטימ
 -וי רעד ןופ טנעדיזערּפ-טקירטסיד ,ןעניעפ סָאװ גנולמַאזרַאפ ַא ןכָארבעג
 רעד וצ ןרעקקירוצ ךיז רעקיירטס יד ןדערוצנייא ןפוררַאפ טָאה ,דעטיינ
 יד טימ ןסָאלשעג טָאה ןישַאמ ןייז סָאװ ךַאמּפָא םעד ןעמעננָא ןוא טעברַא

 .ריּפַאּפ ףיוא ןביילב ייס יוװ ייס טעװ סָאװ ךַאמּפָא ןַא ,סעינַאּפמָאק-ןליוק
 רַאפ ןקַאזָאק-טַאטש יד ןופ ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז רעוט-ןָאינוי ףניפ
 זיב יירד ןופ וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאפ ןענייז ייז ."ןעורמוא וצ ןצעה,

 ,רָאי ףניפ
 ַא גנורינער-טַאטש רעד ןבענעג טָאה דעטיינוי רעד טימ ךַאמּפָא רעד

 -רַאפ ןצנַאנניא זיא ןטעקיּפ ,קיירטס םעד ןקירדרעטנוא וצ דיירסיוא ןרעסעב
 קיירטפ רעד .ןרָאװעג טרעטשעג זיא זייּפש ןופ גנורעפיל יד ןוא ןרָאװעג ןטָאב
 -עג רעבָא ןבָאה סעינַאּפמָאק עקינייא .,ןרעוו ןפורעגקירוצ טזומעג טָאה
 ,רעטעברַא ערעייז ןופ סטימָאק יד טימ טעטבילש

 ןָאיוי .מ .ג רעד ןפ טריפעג קײרטס יקָאטנעק רעטיוװצ רעה

 ןופ רעבָא ,רעטעברַא לָאצ רעד טיול םענרַאפ ןסיורג ןייק רעייז טינ ןופ

 רעטייווצ רעד ןעוועג זיא ןטייקכעלגעמ ענייז טיול גנוטיידַאב רעסיורג ַא

 ןיא ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,יקָאטנעק ,יטנואק לעב ןיא קיירטס-ןליוק
 | .1981 רַאורבעּפ
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 .וזַא ןעוועג קיירטס םוצ רעטעברַא יד ןופ גנַארד רעד זיא ָאד ךיוא
 -נייא ןוא ןלייארעטנוא ךיז טזומענ שיטקַאפ טָאה ןָאינוי יד זַא ,קיטעּפמיא

 ןקיטסעפַאב וצ טייצ גונעג ןעוועג טינ זיא סע שטָאכ ,סיירטפ ַא וצ ןעמיטש
 ףמַאק טרָאס םעד וצ גנוטיירנוצ עקירעהעג יד ןכַאמ ןוא ןענימ יד ןיא ךיז
 ןיא יסענעט ןוא יקָאטנעק ןֹופ גרעב יד ןיא ךעלדיימרַאפמוא זיא סָאװ

 טַאנָאמ ַא ןוא רעניימ יד ןופ ץנערעפנָאק יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא רַאונַאי
 ,קיירטס רעד ןרָאװעג טרעלקרעד זיא רעטעּפש

 רעקיצניינ יד ןיא) טנגעג םעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא קיירטס רעד

 .(יסענעט ןיא ףמַאק ןרענעלק ַא טריפעג רָאביײל ווֶא סטיינ יד ןבָאה ןרָאי
 .קיטקַאט ןוא ןדָאטעמ-קיירטס ןופ גנונַא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רעטעברַא יד
 זַא ,טסואוועג רעבָא ןבָאה ייז .רעדניק יװ ןענרעל טפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ
 רעייז טומ ןוא ןליוו םעד טנָאמרַאפ ןבָאה ןוא ךעלקערש זיא ענַאל רעייז
 .ןרעסעברַאפ וצ עגַאל עכעלקערש

 ןיא טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ גנורַאפרעד רעד טימ ,סעינַאּפמָאק-ןליוק יד |
 ,רָארעט רעייז טכַאפנעצרַאפ ןבָאה ,ןַאלרַאה ןיא קיירטס םעד ןקירדרעטנוא
 -מָאק יד סָאװ ןעיײמרַא עטַאווירּפ יד ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא טנגעג רעד
 -מוא ןעוועג ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןטלַאהוצּפָא .טיירגעגוצ ןבָאה סעינַאּפ
 ןופ ןעמייה יד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןטידנַאב עטנּפָאװַאב יד .ךעלגעמ
 יד ןיא) .רעוועג ןוא ןטסיל-רעדילגטימ ,רוטַארעטיל טכוזעג ,רעקיירטס יד
 -טסבלעז רַאפ זיוה ןיא ךיז ייב רעוועגנ ןטלַאה רענייא רעדעי געמ ןטַאטש-םורד
 (.ןסקיב עשידָאמטלַא טגָאמרַאפ ןבָאה סרעניימ עטסרעמ יד ןוא גנוקידייטרַאפ

 עטיור "עדמערפ, ןגעג עצעה ,טלעטשעגּפָא גנורעּפיל זייּפש

 ןטכינרַאפ וצ טצעזעגנָא סעינַאּפמָאק-ןליוק יד ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב
 עֿלַאנָאיצַאנרעטניא רַאדיַא-ילעבָאד יד ןוא ןָאינוי יד סָאװ טַארַאּפַא-ףליה םעד
 טלמַאזעג טָאה לנילפ רעקניל רעד .טלעטשענפיוא ןבָאה (ףליה רעטעברַא
 יז ןעוו וליפַא .רעקיירטס יד ןטלַאהוצפיוא ,טלעג ןוא רעדיילס ,זייּפש ךס ַא
 ערענָאמ ייווצ .ןרעננוחרעטנוא סרעניימ יד ןזומ ,ךָאװ ַא געט רַאּפ ַא ןטעברַא
 ןוא ןטַאנָאמ קיירטס ַא ןטלַאהוצסיוא נונעג ייז רַאפ זיא גָאט ַא ןטייצלָאמ
 -יטויּפעד ןוא רעטכעוו עטנפָאװַאב יד ןוא גנורינער עלַאקָאל יד .גנַאל ןרָאי
 ננורעפיל יד ןסיירוצפיוא ןעלטימ עלַא טעדנעוועגנָא רעבירעד ןבָאה ספירעש
 טָאטש-טּפיוה ,ליװנייּפ ןיא ריטרַאװק-ףילער יד .רעדיילק ןוא זייּפש ןופ
 ןענייז רעוט יד ןוא ןרָאװעג ןלַאפַאב לָאמ עכעלטע זיא ,יטנואק לעב ןופ
 ןבָאה זייּפש טריפעג ןבָאה סָאװ רעביײרט-קָארט עלַא .ןרָאװעג טריטסערַא
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 סנעסייל יד ןרילרַאפ ןלעװ ייז זַא ,ייצילַאּפ רעד ןופ גנונרָאװ ַא ןגָארקעג

 "קיירטס יד .רעקיירטס יד רַאּפ טכַארפ ןריפ ןלעוװ ייז ביוא (ןשינעביולרעד)

 ןופ טייוו ליימ קיצניינ ,יסענעט ,ליװסקַאנ ןיא ןענופעג ךיז טָאה עטימָאק

 .ןרעוו טעדרַאמרעד טניימענ טָאה יקָאטנעק ןיא ךיז ןזייוו ןפָא .טנגעג םעד

 קנער ךס ַא טריטסערַא סעינַאּפמָאק יד ןבָאה ןענָאיּפש ןופ ףליה רעד טימ

 . -קיירטס ַא ןופ טכַאנייב טעּפש טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעוט לייפ זוא

 ,ליױװסקַאנ ןיא גניטימ

 טסואוועג טינ ןעמ טָאה טפַאשרעה רעשירַאצ ןופ ןטייצ עטסגרע יד ןיא

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ רעד יוװ רָארעט ןשיטַאמעטסיס ןדליוו ַאזַא ןופ

 ןרווטאססאטסססססססססססאססאס אט טא יע טאב

 סמיס ירצה

 םעד ןגעג סנָאשסנָאשזדניא ןעמונעגסױרַא ןבָאה סעינַאּפמַאק יד .יקָאטנעק

 םעד ןופ ןוא רעטכיר עלַאקָאל יד ןופ רעריפ-קיירטס יד ןגעג ןוא קיירטס

 -עג טינ ןבָאה רעדילנטימ-ןָאינוי עקיטעט רעטרעדנוה .טכירעג ןלַארעדעּפ

 וצ ךיז ןעוועג ןעגנואווצעג ןענייז ייז .םייה רעד ןיא ךיז ייב ןקיטכענ טנעק

 ןּפענדיק .טכַאנ ןטימ ןיא ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ ןרעדנַאװמורַא ןוא ןטלַאהַאב
 .גנוניישרעד עטפָא ןַא ןרָאװעג זיא ןנָאלש ייז ךעלרעדרעמ ןוא רעוט-קיירטס
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 ניל טסינוימָאק גנָאי רעד ןופ טקישענ ,סמיס ירעה ,רעריפ-קיירטס רעגנוי ַא
 ןלעה ןטימ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,טנגוי-קיירטס רעד ןשיווצ ןטעברַא וצ
 ,ןַאלרַאה ןיא געוװ ןפיוא גָאט

 ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעטכעוו עטנּפָאװַאב טימ ןליבָאמָאטָא רעקילדנעצ
 ןבָאה ןליבָאמָאטָא יד .טנָאמרַאפ יקָאטנעק סָאװ ןגעוו עטלייצעג יד רעביא
 -קיירטס ןוא רעקיירטס ןכוז ןוא טכיל ַא ןפרַאװ וצ ןּפמָאל עסיורג טָאהעג
 עשירעצעה ַא ןבירטעג ןבָאה ךריס יד ןוא םורד ןיא עסערּפ עצנַאג יד ,רעוט
 ןרָאװעג טקישעג ןענייז סָאװ ,ןטסינומָאק "עדמערפ , יד ןגעג עינַאּפמַאק
 ךריק יד .דנַאל-םורד עכעלדירפ ןוא עסיז סָאד ןריניאור וצ עוװקסָאמ ןופ
 ךָאנ ןענייז סָאװ ןליפעג עזעינילער יד ףיוא טליּפשעג ןבָאה עסערּפ יד ןוא
 עטכערעג יד רַאפ קיירטס ןייק טינ .םורד ןיא סרעניימ יד ןשיווצ טיײרּפשרַאפ
 .ןסיירוצפיוא גנורעוושרַאפ ַא רָאנ ,סע זיא רעבערג-ןליוק יד ןופ ןעגנורעדַאפ
 .ןָאפ עשינַאקירעמַא יד ןסיײרוצרעטנורַא ןוא ןכריק יד

 ןענייז ייז ןענַאטשענּפָא יו ,רעקיירטס יד .טקריוװעג טינ טָאה עצעה יד
 .טנייפ רעייז זיא רעוו ןוא טניירפ רעייז זיא רעוו ןעזעג ןבָאה ,ןעוועג טינ
 ףױלרַאפ ןיא ןנױלּפעגסױרַא ייז ןופ ןענייז סיאזוליא עטלצרָאװעגנייא ךס ַא
 ןעמוקעגניירַא לָאמ ןטשרע םוצ זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ףמַאק ןופ
 ןכלעוו וצ ,חכ רעקידעבעל ַא יװ יסָאטנעק רעקינרעב ,רעטייוו רעד ןיא
 ךוב םעד ןופ רעביירש רעד .יורטוצ טימ וצ ךיז ןרעה רעטעברַא רעטנזיוט
 םעד ןעזענ טָאה ןוא קיירטפ ןופ טייצ ןיא יקָאטנעק ןיא ןעוועג דנזעװנָא זיא
 ןבָאה רעטעברַא ?ענענַאטשענּפָא , יד-טָא סָאװ טייקשיטנַאטילימ ןופ לַאוװק
 רעד וצ ןוא ןופצ ןופ ןרָאטַאזינַאנרַא יד וצ יורטוצ רעייז ןוא ןזיועגסױרַא
 -סיוא , ןא זיא ןופצ ןופ טמוק סָאװ רענייא רעדעי) .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 טָאה סָאװ ?ייטרוארָאפ םעד טצונַאב טָאה עסערּפ יִד ןוא םורד ןיא "רעדנעל
 -ןופצ יד ןופ "רעדנעלסיוא, ןנעג רעצעלּפ-םורד עטייוו יד ןיא טשרעהעג
 (.ןטַאטש

 יד ,ןרָאװעג ןפורענקירוצ קיירטס רעד זיא ןטַאנָאמ ףניפ רעכעה ךָאנ
 עקידנקירד רעייז יד ןופ עקינייא ןפורקירוצ טזומענ רעבָא ןבָאה סעינַאּפמַָאק
 רעד טָאה סעיסעצנָאק יד רעסיוא .טריפעגנייא ןבָאה ייז סָאװ סעיצַאלונער
 רעד ןיא גנורעדנע עשיטילַאּפ ןוא עשינָאלָאעדיא עפיט ַא טכַארבעג קיירטס
 עסיורג א ןעמוקעגרָאפ זיא סע .יסענעט ןוא יקָאטנעק ןיא טפַאשרעטעברַא
 רעשיטסינומָאק ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,גנוכַאװרעד עשיטילָאּפ
 ןטַאנגַאמ-ןליוק יד רעבָא .ךעלטעטש-רעטעברַא ייר ַא ןיא עינַאּפמַאק-לַאװ
 עקירעביא יד ןיא ךיז ןטיײרּפשרַאפ ןופ קיירטס םעד ןטלַאהוצּפָא ןעגנולעג זיא
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 ןכיירגרעד וצ טכוזענ ןבָאה ייז סָאװ ךעלטנגייא סָאד --- םורד ןיא ןערטנעצ

 טקיטפעשַאב ןענייז ןטַאטש-םורד יד ןיא .ןעלטימ עקיטולב ליפ ױזַא טימ

 .רעבערג-ןליוק טנזיוט טרעדנוה ייווצ רעכעה

 עלענָאיצוטיטסנָאק עלַא ןופ גנופַאשּפָא יד ןוא יקָאטנעק ןיא קיירטפ רעד

 עסיורג ןופ גנוניימ עכעלטנפע יד טרעדורעגפיוא טָאה רעטעברַא יד ןופ טכער

 .פ .א יד רָאנ .ץנעגילעטניא רעויסערגָארּפ רעד ןופ ןוא ןסַאמ-רעטעברַא

 "נא ןופ עיצַאנעלעד ַא .רעקיירטס יד ןפלעה וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה .? ווָא

 ןיא עגַאל יד ןכוזרעטנוא וצ ןרָאפעג זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש ענעעזעג

 עטנענימָארּפ עטנּפָאװַאב ןופ ץענערג רעד ייב ןרָאװעג טנגעגַאב זיא ,יקָאטנעק

 רעביירש יד ,ץיּפש רעד ןיא ינרױטַא-טקירטסיד םעד טימ ליװנייּפ ןופ רעגריב

 קנערפ ָאדלַאװ .יסענעט ןיא קירוצ ןרָאװעג טריפעגקעווַא דלַאװנרעביא ןענייז

 טימ ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןענייז ,יד:לעייַא רעד ןופ רעיִאל רעד ,בוַאט ןעלע ןוא |

 .ןרעװלָאװער ןופ ךעלטנעה יד

 ךס ַא ןופ ןטנעדוטס ןופ עיצַאנעלעד ַא טָאהעג טָאה לַאזקיש ןבלעז םעד

 "סורַא גנוקידיילַאב סיורג טימ ןיא עיצַאגעלעד יד .,ןטעטיזרעווינוא עסיורג

 .יקָאטנעק ןופ ץענערג רעד ןופ ןרָאװעג טריפעגנ

 ןופ עירָאעט יד טנקיילעג ןבָאה עקניל יד ןופ טריפעג סקיירטס ייווצ יד

 עשיטסילַאיצַאס יד ןופ ןוא רָאבייל ווא ןָאשיירעדעּפ ןַאקירעמַא רעד

 ןעוו ,סיזירק ַא ןיא ןקיירטס וצ טיירג טינ ןענייז רעטעברַא זַא ,רעריפייטרַאּפ

 עקידרעטייוו יד .זָאלטעברַא ןענייז רעטעברַא ןלייט עסיורג זַא ןסייוו ייז

 יד ןופ עירָאעט יד טקיטעטשַאב טָאה 1938 ןיא סקיירטס יד טימ גנורַאפרעד

 ַאזינַאגרָא ןוא עדוַאגַאּפָארּפ רעקירעהעג ייב ,עזָאלטעברַא יד זַא ,ןטסינומָאק

 ןייק ןיא ,טינ ץעגרע .רעכערבקירטס ןיא ועלדנַאװרַאֿפ טיג ךיז ןלעװ ,עיצ

 ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה ,1954 ןוא 1953 ןיא קיירטפ ןסיורג ןקיצנייא ןייא

 .עזָאלטעברַא יר ןופ ןעײר יד ןופ רעכערבסקיירטס ןריטורקער וצ ןזיװַאב טיב

 .רעכערבקיירטס עלענָאיסעּפָארּפ ןעוועג סע ןענייז םוטעמוא

 ףליה רעזָאלטעברא רַאְּפ ןפמָאק עסיורג יד

 גנוריגער יד ןבָאה ןכָארבעגסױא זיא סיזירק רעד יו םעדכָאנ ןטַאנָאמ

 ןוא רעסיורג רעד ןופ קידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז סַאלק רעקידנשרעה רעד ןוא

 יד רעביא טירט עטיירב טימ טזײרּפשעג טָאה סָאװ טיונ רעטיײרּפשרַאפ-טייוװ

 . ןעמונעגרעטנוא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ ץלַא .דנַאל ןופ ןסַאנ ןוא טעטש

 .ךעלנייוועג יו רעגייטש ןרעסערג ַא ףיוא סעינַאּפמַאק עשיּפָארטנַאליפ זיא
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 ערעסעב, יד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןלייז יד ןבָאה טָאטש רעדעי ןיא
 -ףילער םַארַארַאט סיורג טימ טריפענכרוד ,ייז טפור ןעמ יו ,?ןטנעמעלע

 יו ,ןעגנוזָאל ןוא ןעמענ עקידנעגנילק-ןייש ענעדיישראפ רעטנוא סעינַאּפמַאק

 םעד ןופ ךָאנ ןוא (ןדייל טינ זיא ךיז ןלייט) "גנירעפָאס טָאנ זיא גנירעש ,

 .לָאמ ןייא טימ ןקעווצ עכעלטע טָאחעג ןבָאה סעינַאּפמַאק-ףילער יד .טרָאס

 ןַא ןוא םַארגָארּפ-ףילער עלַארעדעפ ַא ןטיהרַאפ ןוא ןדיימוצסיוא ,סנטשרע

 ןטעברַא עכלעוו יד ןעיצניירַא ,סנטייווצ ; םַארגָארּפ גנורעכיזרַאפ עזָאלטעברַא

 -רעוו ערעדנַא ןיא ,עזָאלטעברַא יד רַאפ רערעייטשייב ןופ זיירק םעד ןיא ,ךָאנ

 טָאטשנָא עזָאלטעברַא יד טימ ןסיב ןטימ ןלייט ךיז ןלָאז רעטעברַא יד זַא ,רעט

 יד ןפַאש וצ ,סנטירד ;עזָאלטעברַא יד ןזייּפש ןלָאז ןטסילַאטיּפַאק יד
 ןבעג ןוא ןסַאלק עלַא ןשיווצ טכילפ רעכעלרענריב ןופ גנומיטש עשיטָאירטַאּפ

 ןָאט וצ טייקטיירג רעייז ןרירטסנַאמעד וצ טייהננעלעג א ןטסילַאטיּפַאק יד

 | .תובדנ ךרוד ןכש ןעמערָא םוצ טכילפ רעייז

 -םיוא רענייטש ןכעלנייוועג ריא ףיוא טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 רעגנוה םעד ןזייל סָאװ ןעלטימ יו סעינַאּפמַאק עשיּפָארטנַאליפ יד ןזָאלבעג

 ןענַאטשעג ןטסילַאטיּפַאק עסיורג ןענייז םוטעמוא .עזָאלטעברַא יד ןשיווצ

 ,דרָאפינ .עביל-ןשטנעמ רעייז טימ ןענייש וצ ,סעינַאּפמַאק יד ןופ ץיּפש ןיא

 ןוא עינַאּפמָאק ףַארנעלעט ןוא ןָאפעלעט ןַאקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ
 ."ףילער יד ןופ רעריפנָא יד ןעוועג ןענייז ,ריקנַאב רעטנענימָארּפ ַא ,ןָאסביג

 .שזד .עבלעז סָאד ןעוועג זיא טעטש ערעדנַא ןיא .,קרָאי וינ ןיא סעינַאּפמַאק

 עלַא וצ ָאידאר רעד ךרוד ליּפַא ןכעלנעזרעּפ ַא טכַאמענ טָאה ןַאגרָאמ .ּפ
 ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ןכַאמ וצ ,עכעלנעמראפמוא ןוא עכעלנעמרַאפ ,רעגריב

 טעטש ירד .עזָאלטעברַא עכעלקילנמוא יד רַאפ דנָאפ םוצ ןרעייטשייב וצ ןוא

 רעטנזיוט ןוא ןסַאנ ןיא ןטנגעג יד ןוא ןטננעג ןיא ןרָאװעג טלייטעצ ןענייז

 עקיסעמלגער ןביירשרַאפ וצ זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאנעג ןענייז ןשטנעמ
 .ןעננורעייטשייב

 רעטעברא יד ןענייז ןעננומענרעטנוא עלעירטסודניא עסיורג יד ןיא

 .ןעגנורעייטשייב ערעייז ןביירשרַאפ וצ "קיליוויירפ , ןרָאװעג ןעגנואווצעג

 יד ,ןטסנידרַאפ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעטנורַא ךעלטנכעוו זיא עמוס

 עכעלרעה טימ ןעמוקסיורַא טנעקעג ןבָאה ןטפעשעג עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג

 -כעלקריוו רעד ןיא .,סעינַאּפמַאק-ףילער יד ןיא ל?ייטנָא רעייז ןגעוו ןטכירַאב
 יד ןופ רָאנ ךעלכַאזטּפיוה ןעמוקענ טלענ ןעמוס עטלמַאזעג יד ןענייז טייק

 סלֲא ףילער רַאפ טלענ ןבענ טזומעג ןבָאה סָאװ ,עטלעטשעגנָא ןֹוא רעטעברַא

 ,ןטילעג ןבָאה ייז סָאװ ןטינש-ןיול יד וצ בָאנֹוצ
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 ,טקנעדעג ןבָאה סעינַאּפמַאק-ףילער יד ןופ רעביירטנָא טירטפ-לָאװ יד

 רָאי א ןעלמַאז ייז סָאװ רַאלָאד ןָאילימ ןצעביז רעדָא ןצפופ ,ןעצ טימ זַא

 -ןָאסבינ יד .עזָאלטעברַא יד ןופ ףמַאק ַא רַאפ נעוו םעד ןלעטשרַאפ ייז ןלעוו

 רַאלָאד ןָאילימ 17 טלמַאזעג 1951-1980 רעטניוו טָאה קרָאי וינ ןיא עטימָאק

 זיא רַאלָאד ןָאילימ 17 .וטפיוא ןקיזיר ַא יװ טכַארטַאב סָאד טָאה ןוא

 .טיונ רעטיײרּפשרַאפ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,םי ןיא ןּפָארט ַא ןעוועג

 -דיירט רעד ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טריפעג ,עזָאלטעברַא יד

 עלַא טכַאמעג טשינוצ ןבָאה ,סליסנואק עזָאלטעברַא יד ןוא גיל יטינוי ןָאינוי

 יד ןופ ףמַאק רעד .,ןּפָארטנַאליפ ענעקַאבעג-שירפ יד ןופ ןעגנונעכערסיוא

 ןיא ןסקאוועג זיא ,1990 ץרעמ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עזָאלטעברַא

 ןיא טינ שטָאב ,טכורפ טכַארבעג טָאה ףפמַאק רעד .סיורג ןיא ןוא םענרַאֿפ

 ,סָאמ רעלופ רעד

 1930 ,ץרעמ ןטססעז םעד עיצַארטסגאמעד עסיורג יד

 םַארגָארּפ ַא טעברַאעגסיױא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד טָאה 1928 ןיא ךָאנ

 ןפיוא גנורעכיזרַאפ רעלַאיצָאס ןופ גנורעדָאפ רעד טימ טיײקיזָאלטעברַא רַאפ

 יד טָאה קיטייצכיילנ .ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא גנורינער רעד ןופ גנונעכער

 -טעברַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרַא ןפַאש וצ טירש עטשרע יד ןעמונעגנָא ײטרַאּפ

 ,סליסנואק עזָאל

 ןעוועג ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד זיא ןכָארבענסיױא זיא סיזירק רעד ןעוו

 ןעגנורעדָאפ ןופ םַארנָארּפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ עסקיצנײא יד וואט עטשרע יד

 ַאזַא ןופ טייקידנעװטיונ יד .עזָאלטעברַא יד רַאפ עיצקַא ןופ ןַאלּפ ַא ןוא

 עזָאלטעברַא עלָאסַאלָאק יד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגנסױרַא ףרַאש זיא םַארגָארּפ

 -נייא ,סעיצַארטסנַאמעד יד ,1980 ,ץרעמ ןטסקעז םעד סעיצַארטפנַאמעד

 גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט רעד ןופ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןפורַאב

 טלעטשענטסעפ רָאלק ןבָאה ,סליסנואק עזָאלטעברַא ענעפַאשעגייינ יד ןופ ןוא

 ךָאנ זיא סיזירק רעד שטָאכ ,סיורג זיא טיונ יד זַא ,סנטשרע : ןכַאז יירד

 ןוא טיירג ןענייז ןסַאמ עקירעגנוה יד ,סנטייווצ .טייצ עננַאל ןייק טלַא טינ

 סַאלק רעקידנשרעה רעד זַא ,סנטירד .ףליה רַאפ ףמַאק ַא ןביוהוצפיוא ןרעג

 ןוא ּפעלק טימ ןריבורּפ רע טעװ רעירפ .ןבעג טינ פליה יד ןטוג טימ טעװ

 ןעמוק טעװ ,ןעגנילעג טינ טעוװ סָאד ןעוו .עזָאלטעברַא יד ןליטשוצנייא ןליוק

 ןזייוװַאב ןלעװ ןסַאמ יד סָאװ סורד םעד ןופ סָאמ רעד ןיא רָאנ רעבָא ,ףליה

 | ,ןפַאש וצ



 4 | סָאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ ףטכישצג

 ןוא עזָאלטעברַא ןסַָאמ עסיורג ןניוצעגוצ ןבָאה סעיצַארטסנַאמעד יד

 סעיצַארטסנַאמעד-רעטעברַא עטסערג יד ןעוועג ןענייז סָאד .עטקיטפעשַאב

 ןבָאה ןשטנעמ לטרעפ ַא ןוא ןָאילימ ַא םורַא .דנַאל ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןענייז ,םורַא ןוא רעווקס ןָאינוי ףיוא ,קרָאי וינ ןיא ,טקילײטַאב ייז ןיא ךיז

 .טנויוט 60 רעכעיה טיָארטעד ןיא ; רעטעברַא טנזיוט 100 וצ טנעָאנ ןעוועג

 ןופ ךיירגינעק םעד ןיא גנוטערטסױרַא עסיורג עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 -נָאמעד יד ןענייז ,עלעטימ ןוא עסיורנ ,טעטש ערעדנַא עלַא ןיא .ןליבָאמַאטָא

 | .קיזיר ןעוועג סעיצַארטס

 יד טָאה ,טיִארטעד ןוא קרָאי וינ סרעדנוזַאב ,טעטש עטסרעמ יד ןיא

 זיא טיִארטעד ןיא .ןטנַארטסנָאמעד יד ףיוא לַאטורב ןפרָאוװעג ךיז ייצילַאּפ

 ןיא עבלעז סָאד .ייצילַאּפ רעד טימ סיוטשנעמַאזוצ ןסיורג ַא וצ ןעמוקעג

 -יּפַאק יד ,ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןענייז רעטעברַא ךס ַא .קרָאי וינ ןיא ןעוועג
 -ַאטיּפַאק יד ןופ טייקיאורמוא יד טלניּפשענּפָא ןבָאה ןעננוטייצ עשיטסילַאט

 רעד טָאה לָאמ ןטשרע םוצ זַא ,ןבירשעג טָאה "זמייט, קרָאי וינ יד .ןטסיל

 לטימ 8 ןעוועג זיא סָאד ,קרָאי וינ רעביא טבעוושעגנ םזינומָאק ןופ טסייג

 זַא ,טקַאפ םעד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייקסַאזקרעמפיוא יד ןעיצוצּפָא

 .עזָאלטעברַא ןענָאילימ יד ןזייּפש וצ טינרָאנ טוט הכולמ יד

 ןטַאנגָאמ ססקעז ףיוא טלײטרוארַאֿפ רעטסָאּפ רבח טימ עיבַאגעלעד

 טריטסערַא טָאה ,קרָאי וינ ןיא רענָאשימָאקײיצילַאּפ ,ןעלייהוו רעווארג
 עיצַארטסנָאמעד רעד ןופ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סָאװ עיצַאנעלעד עצנַאג יד

 רעד ןופ רעדילנטימ יד .גנוריגער-טָאטש רעד וצ ןעגנורעדָאפ יד ןעננערב וצ

 ירעה ,רָאניימ טרעבָאר ,רעטמַא ?עַארזיא ,רעטסָאפ .ז םַאיליװ ,עיצַאנעלעד

 ןגיטש יד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ,רעטסעל ףעזָאשזד ןֹוא דנַאמייר

 ןעגנַאלרעד וצ טייהנגעלעג ַא טָאהעג ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ לָאה יטיס םעד ןופ
 ןעלייהוו רעווָארג ןפלָאהעגנ טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד .ןעגנורעדָאפ יד
 -טנַא ןיא רעוט-רעטעברַא עטריטסערַא יד .רַאפעג עטיור יד ןזָאלבוצפיוא

 רַאפ עמרוט ןטַאנָאמ סקעז ןעוועג זיא לייטרוא רעד .ליעב ןרָאװעג טגַאז |
 . ןעלייהוו טכַאזרוארַאפ טָאה ןעורמוא יד שטָאכ ,"ןעורמוא וצ ןצעהפיוא,
 ןענייז עטלייטרואראפ יד .,יײצילָאּפ רעטריזיליבָאמ ןוא רעטיירגעגנָא ןייז טימ
 רעטעּפש זיא ןעלייהוו רעווָארג .עמרוט ןיא ןימרעט ןלופ רעייז ןסעזעגּפָא
 -רַאֿפ עשיטסינומָאק ןגעװ ןטנעמוקָאד עטשלעפעג טימ ןעמוקעגסיורַא
 .טצַאלּפעג ךיילנ רעבָא ןבָאה "ןטנעמוקָאד , יד .ןעננורעוװשרַאפ עשירעכערב
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 גנוגעװַאב רעד סיוטש ןקידלַאװנ ַא ןבעגענ טָאה ץרעמ רעטסקעז רעד

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז טעטש רעטרעדנוה ןיא .ףליה רעזָאלטעכרַא רַאֿפ

 סעיצַארטסנַאמער .ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז סליסנואק ןוא ןצנערעפנָאק

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנוריגער-טַאטש ןוא -טָאטש יד וצ ןשרַאמ-רעגנוה ןוא

 טַאהעג טינ ןבָאה ןעגנורינער-טַאטש ןוא -טָאטש יד .דנַאל ןופ ןלייט עלַא ןיא

 יו ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןליוק ןוא ּפעלק יו םעדכָאנ ,געווסיוא רעדנַא ןייק

 יד זיא בייהנֶא ןופ .עזָאלטעברַא יד רַאפ טלעג ןרינניסַא וצ ןביוהוצנָא

 .רַאלָאד ןָאילימ ןייא טימ ןביוהעגנָא טָאה קרָאי וינ .ןיילק ןעוועג גנורינגיסַא

 ןרָאװעג ןעגנורינניסַא יד ןענייז ןפמַאק עקידרעטייו ןופ קורד ןרעטנוא

 ןשרַאמ-סונָאב יד ךָאנ ןוא שרַאמ-רעננוה ןסיורג ןטייווצ םעד ךָאנ ,רעסערג

 יד ןופ ,ןטלעווזור רעטנוא ,גנוריגער עלַארעדעּפ יד טָאה ,ןָאטגנישַאװ ףיוא

 טנעָאנ טרינגיסַא ,"גנובעלפיוא, ףיוא ןבענענסיוא טָאה יז סָאװ ןענָאיליב

 ךרוד עזָאלטעברַא יד ףליה רעטקעריד רַאפ רַאלָאד בלַאה ַא ןוא ןָאיליב ַא וצ

 -רעּפרעק עלעיצעּפס ןפַאשַאב ןבָאה סָאװ ,ןעננוריגער-טַאטש ןוא -טָאטש יד

 .קעווצ םעד רַאפ ןטפַאש

 רעזָאלטעברַא רעד ןבעגעג טָאה ,טכורפ טגנערב פמַאק ןזַא ,ליּפשייב ַא

 טזָאלרַאפ ןצנַאגניא ךיז טָאה גנורינער-טָאטש יד .קרָאי וינ ןיא ליסנואק

 .ןטפַאשלעזעג-הקדצ ענעדיישרַאפ יד ןופ טייקיטעט רעשיּפָארטנַאליפ רעד ףיוא

 ַא טריפעג ליסנואק רעזָאלטעברַא רעד טָאה ,1981 ,רַאורבעפ ןט17 םעד

 טזָאלעגניירַא זיא יירד ןופ עיצַאנעלעד ַא .לָאה יטיס םוצ עיצַארטסנַאמעד

 ןעמונעג ןבָאה ןטאנעלעד יד ןעוו .,רעקָאװ ימישזד ,רָאיעמ םוצ ןרָאװע

 ןוא טקידיילַאב ךיז רעקָאװ טָאה ,עזָאלטעברַא יד רַאפ ףליה ןרעדָאפ שינרענע

 ןופ םענייא ןנָאלשעצ ךעלרעדרעמ סוויטקעטעד יד ןבָאה קנואוו ןייז ףיוא

 ךעלבעטשכוב ןענייז ןטַאגעלעד עקירעביא יד .,ןיסענ םעס ,ןטַאנעלעד יד

 -עּפש עדנוטש עבלַאה ַא רעבָא .רעמיצ סרָאיעמ ןופ ןרָאװעג טּפעלשעגסױרַא

 ןופ גנוריצ רעסיורג ַא טלַָאמעד ,רעקָאװ ימישזד רעבלעז רעד טָאה רעט

 ןָאילימ ןטשרע םעד טרינגיסַא טיימיטסע ווָא דראָאב ןייז ןוא לָאה ינעמעט

 -טנַא ןוא עיצַארטסנַאמעד יד טָאה סָאד .ףליה רעזָאלטעברַא רַאפ רַאלָאד

 ,טולב רעייז טימ ,סליסנואק עזָאלטעברַא יד ןופ רעריפ יד ןופ טיײקנסָאלש

 "רעד וצ עטמאַאב-טָאטש לָאה ינעמעט יד ןעגנואווצעג ,ףמַאק ןיא ןסָאגרַאפ

 .םעלבָארּפ עזָאלטעברַא ןַא ןַארַאפ זיא קרָאי וינ ןיא זַא ,ןעז

 ןָאילימ 17 םורַא ןבעגענסיוא גנוריגער-טָאטש יד טָאה טייצ רענעי טייז

 -עג ןענייז סעילימַאפ 800,000 .ףילער רעזָאלטעברַא רַאפ טַאנָאמ ַא רַאלָאד

 עלַארעדעּפ יד .קרָאי וינ ןיא ,1954 ל?ירּפַא ןוא ץרעמ ,ףילער ףיוא ןענָאטַש
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 יד וליפַא רעבָא .עמוס רעד ןופ ?טירד-ייווצ ןביג גנוריגער-טַאטש יד ןוא

 .עזָאלטעברַא עלַא ןדיילקַאב ןוא ןזייּפש וצ גונעג טינ טייוו ןענייז ןענַָאילימ
 ןייק טינ ןענייז ןסַאג רעקרָאי וינ יד ףיוא ןשטנעמ עטרעגנוהרַאפ ןופ ןלַאפ

 -נעמַאזוצ עזָאלטעברַא ןענייז רעמיצ סַאידרַאװנַאל רָאיעמ ןיא .,טייהנטלעז

 .רעננוה ןופ ןכָארבעג

 -נעמעלע עמַאס יד ףיוא טינ טקעלק ,ןגירק עזָאלטעברַא יד סָאװ ףליה יד

 יו רעסעב טלעטשענקעװַא זיא ךַאז יד ואוו ,קרָאי וינ ןיא .ןטיונ עטסרַאט

 12 םורַא ,ריפ ןופ עילימַאפ ַא טמוקַאב ,דנַאל ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא

 גנורעייטרַאפ רעד ייב .טלעג-הריד ריא ןופ לייט ַא ,ןכָאװ ייווצ רַאפ רַאלָאד

 ןזייּפש וצ ךיז ריפ ןופ עילימַאפ ַא רַאפ ךעלנעממוא זיא ןטסָאק-סנבעל ןופ

 ןופ רעקינייו ףיוא -- ןשינעפרעדַאב ערעדנַא ןופ קידנדער טינ ןיוש ---

 .רענעלק ליפ ףליה יד זיא דנַאל ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ,נָאט ַא רַאלָאד א

 רַאלָאד יירד םורַא עציטש יד ןיא ןערטנעצ עלעירטסודניא עניילק יד ןיא

 ,יּפיסיסימ ןיא 1984 ףוס ןעזעגנ טָאה ךוב םעד ןופ רעביירש רעד .ךָאװ ַא

 רַאְפ דאו 8 רַאלָאד ןײט ןופ סקעשט-ףליה ,סַאפקעט ןיא ןוא יסענעט ןיא
 | .עילימַאפ רעסיורג ַא

 לסיב סָאד זא ,ןכיירטשרעטנוא וצ קיטיונ רעבָא זיא קיטייצכיילג

 טַאטלוזער רעטקעריד 8 זיא דנַאל ןרעביא ןנירק עזָאלטעברַא יד סָאװ ףליה

 ייז סָאװ ןעגנוטערטסיורא עקיטולב ןוא עטרַאּפשעגנייא ,עשידלעה יד ןופ

 יד טלָאװ ןעגנוטערטסיױרַא יד ןָא .1989 ןוא 1982 ,1981 ןיא טריפעג ןבָאה

 טרעדנוה ןעוועג סעילימאפ ערעייז ןוא עזָאלטעברַא ןענָאילימ יד ןופ ענַאל

 ,טציא יו רעגרע לָאמ

 קירבַאפ סדרָאפ ןבעל רעטעברַא ריפ ןופ דרָאמ רעד

 ןענָאמרעד וצ וליפַא ךעלנעממוא זיא לטיּפַאק םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא

 עטרעגנוהרַאפ יד ןופ ןוא עזָאלטעברַא יד ןופ ןעגנוטערטסיױורַא-ןסַאמ עלַא יד

 ,עקיטרָא ןֹוא עלַאנָאיצַאנ יד ,ןשרַאמ-רעגנוה יד זַא ,ןגָאז וצ גונעג .רעמרַאפ

 ןיא סָאװ ,טיונ עקידנענערב יד .דנַאל עצנַאנ סָאד טרעדורעגנפיוא ןבָאה

 רעכעלטנפע רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןרָאװעג ןטלַאהַאב קיטלעפגרָאז ױזַא
 -ַאב יד .טיירב ןוא סיורג רעצנַאג ריא ןיא ןעמואוושעגסיױורַא זיא ,גנוניימ
 טצַאלּפעג ןבָאה ,טגרָאזַאב ןרעוו עקירעגנוח יד זַא ןעגנוטייצ יד ןופ ןעיירעמיר

 .ןזָאלב-ןפייז יו

 טימ ןרָאװעג טנגענַאב ןענייז סָאװ ןשרַאמ-רעננוה רעטרעדנוה יד ןופ
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 ריפ ןופ דרָאמ םעד ןענעכייצרַאפ וצ קיטכיוו זיא סבָאלק ןוא סעבמָאבדזַאנ

 .קירבַאפ-ליבָאמָאטָא סדרָאפ ןופ ןרעיוט יד ןבעל ,ןרָאבריד ןיא רעטעברַא עגנוי

 טָאה (טיָארטעד ןבעל זיא ןרָאבריד) טיָארטעד ןיא גנוריסַאּפ עקיטולב יד
 דנַאל ןרעביא טיירּפשעג טָאה דרָאפ סָאװ ספָאלב עכעלדנעש יד ןסירענפיוא

 -רַאֿפ עשינַאגרָא יד שרירטסנַאמעד ךיוא טָאה רע .סעמַאלקער ענייז טימ

 ףמַאק םעד ןיא ,ךָאנ ןטעברַא עכלעוו יד ןוא עזָאלטעברַא יד ןופ ןעגנודניב

 .טעברַא ןוא טיורב רַאפ

 "נָאק רעד ןופ ןעגנַאנענסױרַא דרָאפ זיא 1929 רעבמעווָאנ ןיא ךָאנ

 ןוא ?ַאטיּפַאק ןֹופ רעייטשרָאפ ןופ ןפוררַאפ טָאה רעוואוה סָאװ ,ץנערעפ

 -ןיול ַא רעטעברַא ענייז ןבענ טייג רע זַא ננודלעמ רעטיירב ַא טימ ,טעברַא

 ןגָארטעצ ןעגנוטייצ יד ןבָאה 1980 בייהנא .טנעצָארּפ ףניפ ןופ גנורעכעה

 -רַא טנזיוט קיסיירד עיינ ןלעטשנָא טעוװ רע זא ,גנודלעמ עטייווצ ַא ענייז

 ןופ ?עווש םייב טרַאװ טעטירעּפסָארּפ יד זַא רע ןיא רעכיז ױזַא ,רעטעב

 .יורטוצ ןבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ ,דנַאל

 ליפ רעבָא .רעמ טינ ןוא סעמַאלקער ןעוועג ןענייז ןעגנודלעמ עדייב

 ןענייז ,ןטרָאס עלַא ןופ ןטסינישַאמ ןוא רעקינַאכעמ ,רעטעברַא רעטנזיוט

 ןעצ ןבָאה גנודלעמ רעד ךָאנ גָאט ןטירד ןפיוא .טיארטעד ןיא ןעמוקעגנָא

 רעד ייב טלעק ןיא ןדנוטש עגנַאל ןייטש ןופ טציירעגפיוא ,רעטעברַא טנזיוט

 -עג ,עינַאּפמָאק דרָאפ רעד ןופ (סיִּפָא טנעמיָאלּפמע) ָארויב-לַאנָאסרעּפ
 טימ ןסָאגַאב ייז ןבָאה רעשעלרעייפ ,סיּפֶא םעד טקיליטרַאפ ןוא טמערוטש

 .רעטניוו ןטימ ןיא רעסַאװ טלַאק

 עטלַא יד טגיײלעגּפָא רדסכ דרָאפ טָאה רעטעברַא עיינ ןלעטשנָא טָאטשנָא

 לעיציפָא .ןבילברַאפ ןענייז עכלעוו יד ןופ ןיול םעד ןטינשעג ןוא רעטעברַא

 טכַארטעגוצ טָאה דרָאפ רָאנ ,טרירעג טינ זיא ןיול רעד זַא ,ןסייהעג סע טָאה

 ןגלָאפסיױא לעמרָאפ ייברעד ןוא ןיול םעד ףיס ןדיינש וצ יױזַא יו לטימ ַא

 ץנערעפנַאק-רעבמעוװָאנ רעד ףיוא ןבענעג טָאה רע סָאװ ןעגנוכערּפשרַאפ יד

 ןטַאנגַאמ-ליבָאמָאטַא עלַא טריציטקַארּפ ןבָאה ?טימ םעד ,זיוה ןסייוו ןיא

 ןיא ןענַאטשַאב ןיא לטימ רעד .רעבעגטעברַא עסיורג ערעדנַא עלַא ןוא

 רָאּפ ַא ןלעטשנָא קירוצ ייז ןוא רעטעברַא ענערַאפרעד ,עטלַא יד ןקישקעוװַא

 עקירעביא יד ןוא דרָאפ ,רעטעברַא ענערַאפרעדמוא ,עיינ יו רעטעּפש געט

 -רַא עטלַא ןעלדנַאװרַאפ וצ ןזיװַאב םורַא ױזַא ןבָאה סעינַאּפמָאק עסיורג

 ַא רַאלָאד טכַא ןוא ןביז ,ססעז ןשיוװצ ןעוועג זיא ןיול סנעמעוו ,רעטעב

 98.60 ןופ םומינימ םעד טלָאצ ןעמ ןעמעוו ,"טנעה ,-קירבַאפ עיינ ןיא ,גָאט

 ,עטריציפילַאװק יװ ןָאטעג ייז ןבָאה טעברַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .גָאט ַא
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 ףירבַאּפ סדרָאּפ ןצ עיצַארטסנָאמעד יד

 לָאמ ןייא טימ טסישעגקעװַא עינַאּפמָאק-דרָאפ יד טָאה 1931 רעמוז

 וצ ןפרָאװעגסױרַא ןרעוו ייז זַא קידנסיוו ,עטגַאזטנַא יד .רעטעברַא ךס ַא

 ענעדיישרַאפ יד ןלַאּפַאב ,למוט ןסיורג ַא טכַאמענ ןבָאה ,טיוט-רעננוה ַא

 -ַאב ךיז טָאה דרָאפ ,ןכיילנ סָאד ןוא רעטצנעפ ןכָארבעגסיױא ,סעדייבעג

 ןיוש רע טָאה טיָארטעד ןיא טלעוורעטנוא רעד טימ ןעגנודניברַאפ .טנרָאװ

 -ַארטס ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגמורַא ןענייז ןסקיב-ןישַאמ .טַאהעג גנַאל

 -ניירַא ןענייז ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ךָאנ ,קירבַאפ רעד ןיא סעיציזָאּפ עשינעט

 -ַאב ַא ןופ סוטַאטס םעד טָאה ןרָאבריד .ייצילָאּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 םעטסיסישזַאנָאיּפש יד .בורק ַא סדרָאפ ןיא רָאיעמ רעד ןוא טָאטש דעדנוז

 ןופ ךוזרַאפ ןדעי ןפמעקַאב וצ ןטלַאהעגפיוא קידנעטש טָאה דרָאפ סָאװ

 ,ןרָאװעג טלּפָאדרַאפ זיא ,ןריזינַאנרַא וצ ךיז רעטעברַא ענייז

 זיולב טינ .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןסקאווענ זיא ןדרָאפ וצ סַאה רעד

 -ָאטָא יד ןופ םַאנסיוא רעד טימ ,גנורעקלעפַאב עצנַאג יד רָאנ ,רעטעברַא יד

 ןדרָאפ טַאהעג טנייפ ןבָאה ,עטמאַאב עכיוה ערעייז ןוא ןטַאנגַאמ-ליבָאמ

 ןעיירעמירַאב עשירענניל ענייז ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעזָאלצרַאה ןייז רַאפ

 -טנַא םיא ןופ ןענייז עכלעוו יד ןוא עזָאלטעברַא יד .ןיול ןכיוה ןגעוו

 ךיז טָאה עינַאּפמָאקדרָאפ יד .ףליה טרעדָאפעג ןבָאה ,ןרָאװעג טגַאז

 ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עטסעדניפ יד ןגָארט ןופ טײרדעגסױרַא ןצנַאגניא

 ןרָאי עטוג יד ןיא ,בנא .,רעטעברַא ענעזעוועג רעטנזיוט עריא ןופ רעגנוה

 -רעסעב יד ןעלטימ "?עקיגָאװ, טימ טרערעגנייא עינַאּפמָאק-דרָאפ יד טָאה
 עכעלטע .,ןלָאצסיוא ףיוא רעזייה ענעגייא ןפיוק ןלָאז ייז ,רעטעברַא עטלָאצַאב
 יד ףיוא טלָאצענ ייז ןבָאה גנַאל ןרָאי .טגלָאפעג ןבָאה רעטעברַא טגזיוט

 רעד ןופ ןוא טעברַא ןופ טביױרַאב ייז טָאה סיזירק רעד ןענַאװ זיב ,רעזייה
 ' -טרָאמ יד טָאה רעזייה יד .ןעגנולָאצסיוא ערעטייוו ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ
 סָאװ ,דרָאפ .ןפרָאװעגסױרַא רעטעברַא יד ןוא ןעמונעגוצ עינַאּפמָאק-שזדעג
 טכאמעג ךיז טָאה ,רעזייה יד ןיא ןעוועג טריסערעטניארַאפ לעיצנַאניפ זיא
 ,.קידנסיוו טינ

 -ענג טָאה דרָאפ ןגענ ןסַאמ יד ןופ ןֹרָאצ רענעבילקעגנָא רעד
 ַא ןיא .קירבַאפ-דרָאפ רעד וצ עיצַארטסנַאמעד ַא ןיא קורדסיוא ןַא ןענופ
 ןוא רענעמ ,רעטעברַא טנזיוט ףניפ ןבָאה ,ץרעמ ןט7 םעד ,גָאט ןטלַאק-רעטיב
 זופ ןרעדָאפ וצ ןרָאבריד ןיא סופוצ טרישרַאמ ,עקירעירעדנימ ןוא ןעיורפ

 ,טעברַא ןוא טיורב דרָאפ ןקיטכעמ םעד |
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 סדרָאפ ןופ ןרָאװעג טנגענַאב ייז ןענייז ןרָאבריד ןופ ןצינערג יד ייב

 יד רעבָא ,סבָאלק ןוא סענמָאבדזַאג ייז ףיוא טזָאלעג טָאה סָאװ ,ייצילַאּפ

 טזומעג טָאה יײצילַאּפ יד זַא ,דנַאטשרעדיװ ַאזַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה רערישרַאמ

 ןענייז ןטרָאד .קירבַאפ רעד ןופ ןרעיוט יד זיב ?יימ ייווצ ןטערטסירוצ

 טייהנזעוונא רעד ןיא ,גנונרָאוװ ַא ןָא ןוא ןסקיב-ןישַאמ טיירנעננָא ןעוועג

 ,ןקירבַאפ יד ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג םעד ןוא ,לעזדע ,ןוז סדרָאפ ןופ

 ןבעגעג ,טענעב ,ייצילָאּפ רעטַאווירּפ סדרָאפ ןופ טּפיוה רעד טָאה ,ןָאסנערָאס

 ָאשזד ,טלַא רָאי 19 ,קרָאי ָאשזד ,רעטעברַא עגנוי ריפ .ןסיש וצ לעפַאב ַא

 ןַאמלָאק --- גיל טסינוימַאק גנָאי רעד ןיא קיטעט עדייב -- רָאי 16 ,לעסָאב

 -רַא 22 .טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ָאיסַאלב עד ָאשזד ןוא יַאניל

 .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז רעטעב

 ןבָאה ייז זַא ,טביולגעג ןבָאה עסערּפ רעייז ןוא ןטַאננַאמ-ל?יבָאמַאטָא יד

 -רעד טעװ סָאװ ,טפַאשרעה-רָארעט ַא ןריפוצנייא טייהנגעלעג עטוג ַא ָאד

 יד .ליסנואק ןוָאלטעברַא םעד ןוא גנוגעוַאב עשיטסינומָאק יד ןקיטש

 טריצָאװָארּפ ןטסינומָאק ןבָאה סָאד זַא ,ןעירשעג בייהנָא ןופ ןבָאה ןעגנוטייצ

 -רַאֿפ .ןעמוקעגנרַאפ ןענייז ןטפסינומָאק ןופ ןטסערַא ןסַאמ .,דָאב-טולב יד

 -רַאוװק יד ,ןלַאטיּפסָאה יד ןיא ןטייק ןיא ןרָאװעג טדימשעג ןענייז עטעדנואוו

 רעבָא .ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עקניל יד ןופ ריט

 ןעמעוו ,יפריומ קנַארפ רָאיעמ רעלַארעביל רעד ןוא ןטַאנגַאמ-ליבָאמָאטָא יד

 -יליפ יד ןופ לַארענעג-רָאנרעװַאנ רַאפ טמיטשאב םעדכָאנ טָאה טלעווזור

 ,ןסַאמ יד ןָא ןובשח םעד טכַאמענ ןבָאה ,ןעלזניא ןעניּפ

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה טסעטָארּפ ןופ עילַאװכ עקידנרָאצ ,עקידמערוטש ַא

 ןדנוטש 24 ןייק ןעמונעג טינ טָאה סע .טיארטעד ןיא רעטעברַא יד ןשיווצ

 זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןיא טַאנגַאמ-?יבָאמָאטָא ןטסּפמעט םעד רַאפ וליפַא ןוא

 טרעדנוה עכעלטע טלייצעג טָאה טיִָארטעד .רעייפ טימ ליּפש ַא זיא ָאד

 ןטסכעה םעד זיב ןגיוצעגנָא ןעוועג זיא דלודעג רעייז ןוא עזָאלטעברַא טנזיוט

 עלַא .ןָאט םעד ןטיבעג ?ענש טָאה עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד .טקנוּפ

 -רעד ַא טכַאמעג טָאה יפריומ .ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ןענייז עטריטסערַא

 ערעדנוזַאב ַא זיא ןרָאבריד רָאנ ,ןדרָאפ ןגעג טריטסעטָארּפ רע זַא ,גנורעלק

 ,ןָאט טינ רָאג ןעק רע ןוא טָאטש

 וצ ןרָאװעג טכַארבעג תונברק ריפ יד ןענייז ,ץרעמ ןט12 םעד ,קיטיירפ

 .עיסעצָארּפ רעד ןיא טרישרַאמ ןבָאה רעטעברַא טנזיוט קיצרעפ .ור רעייז

 יד .קיבַאפ-דרָאפ רעסיורג רעד ןופ טייוו טינ עקַאט ךיז ןעניפעג םירבק יד
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 יד טימ רענייטש יד ןעז ןזומ קירבַאפ רעד ןופ ןוא ןיא ןעייג סָאװ רעטעברַא

 .ייז ףיוא ןטפירשפיוא עטצירקעגסיוא

 דנַאלװילס ןא ַאגַאקיש ןיא ןסָטשרעד עזָאלטעברַא

 עזָאלטעברַא ואוו טָאטש עסיורג עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןיא טיארטעד

 ןענייז רֶאי ןבלעז ןיא .ףילער רַאפ ףמַאק ןיא ןבעל רעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה

 -רעגענ םעד ןיא סעיצַארטסנַאמעד עקיטרָא יד ןופ רענייא ןיא ,ָאנַאקיש ןיא

 רעד .סרעגענ ייווצ ייז ןשיווצ ,עזָאלטעברַא יירד ןרָאװעג ןסָאשרעד ,טנגענ

 ןייז טימ ענָאּפַאק ןופ טשרעהַאב זיא סָאװ טָאטש ַא ןיא דרָאמ רעקיטולבטלַאק

 -נוה רעבירַא .רעטעברַא יד טנרָאצענפיוא טָאה ,עדנַאב-דרָאמ טלעוורעטנוא

 ןופ טריפעג ,היול רעד ןיא ןעמונענלייטנָא ןבָאה רעטעברַא טנזיוט טרעד

 לטירד ַא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןוא ?יסנואק ןזָאלטעברַא םעד

 -מוא ןַא טכַאמענ טָאה היול יד .סרענענ ןעוועג ןענייז רערישרַאמ יד ןופ

 טימ ףילער ןלייט ןביוהעגנָא טָאה גנוריגער-טָאטש יד .קורדנייא ןרעיוהעג

 יד .טיונ רעד טימ ךיילנראפ ןיא נונעג טינ טייוו שטָאכ ,טנַאה רעטיירב ַא

 -נָאמער רעטקינייארַאפ רעטייוצ ַא ןיא ןבָאה ָאנַאקיש ןיא עזָאלטעברַא

 ,ףילער ןופ ננוריצודער ַא ןנענ גנורעדָאפ רעייז ןענואוועג עיצַארטס

 רעד ןופ טנָארפ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעטעברַא ייווצ ןענייז 1923 ןיא

 עזָאלטעברַא ןופ עיצַארטסנָאמעד א ןיא ךיוא ,דנַאלוװילק ןיא גנוריגער-טָאטש

 ,עצרַאווש ךס א ייז ןשיווצ ,רעטעברַא טנזיוט קיצרעפ .ףילער ןיא טינש ַא ןגעג

 .היול רעד ןיא טרישרַאמ ןבָאה

 סָאװ ,לַאירעטַאמ-ןערב ךס ַא טלמַאזעגנָא ןבָאה סעיצַארטסנָאמעד עלַא יד

 יד ,ןעגנוריגער-טָאטש יד .סַָאלק ןקידנשרעה םעד ףיוא קורד ַא ןפַאשעג טָאה

 -לייט שטָאכ ױזַא יו ןעלטימ ןכוז טזומעג ןבָאה ,טָארקנַאב ייז ןופ עטסרעמ

 יד זַא ,טָארקנַאב ױזַא ןעוועג ןיא ָאנַאקיש .עקירעגנוה יד ןזייּפש וצ זייוו

 .טלַאהעג רעייז ןנָארקעג טינ רָאי ַא רעכעה ןבָאה ןלוש יד ןיא רערעל

 ןבָאה עזָאלטעברַא יד סָאװ ףמַאק ןטריזינַאנרַא םעד ןופ סקַאמילק רעד

 -גנישַאוו ףיוא ןשרַאמפ-רעננוה עלַאנָאיצַאנ ייווצ יד ןעוועג ןענייז ,טריפעגנָא

 -- רעטייוצ רעד ןוא 1981 רעבמעצעד ןיא שרַאמ רעטשרע רעד .,ןָאט

 -רעד רעד וצ ןרָאװעג טנכערענסיוא ןענייז ןשרַאמ עדייב .1992 רעבמעצעד

 יד ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד ןשרַאמ-רעננוה ייווצ יד וצ .סערגנָאק ןופ גנונעפע

 ןבָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ ןטַאדלָאפ-סקע יד סָאװ ,ןשרַאמ-סונָאב ייווצ

 ןטרָאס עדייב ןופ גנַאלקּפָא רעשיטילַאּפ רעד .,ןָאטננישַאװ ןיא טריפעגכרוד
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 סָאװ ןרָאטקַאפ ןעווענ ןענייז ןשרַאמ יד .טיירב ןוא ףיט ןעוועג זיא ןשרַאמ

 סָאװ ,סעקינשַאּפערָאה ןטכיש עטיירב יד ןריזיויטקַא וצ ןפלָאהעג ןבָאה
 ערעסעב זַא סעיזוליא טימ ?ופ ,וויסַאּפ ,ןענַאטשענּפָא שיטילָאּפ ןעוועג ןענייז
 ,טלפייווצרַאפ ןוא קיטנעהּפָא רעדָא ,ןעמוק ןלעוו ןטייצ

 גנוטײדַאב רעייז ןוא ןשרַאמ-רעגנוה עלַאנָאיצַאג יו יד

 ףיוא עזָאלטעברַא ןופ שרַאמ ַא טָאהעג לָאמנייא ןיוש טָאה עקירעמַא

 זיא סיזירק םענעי ןיא ,1894 ןיא יסקַאק לַארענעג ןופ טריפעג ,ןָאטגנישַאװ
 -רַא יד רעטניה גנונעװַאב עטדימשעגסיוא ,עטריזילַאטסירק ןייק ןעוועג טינ

 -נצנעלג ַא ףיוא ןלאפעגנ זיא ,לַארעביל רעקידלטעטשניילק ַא ,סקַאק ,עזָאלטעב

 תונמחר ןקעוו וצ ?טימ ַא רָאנ ןעוועג שרַאמ רעד זיא םיא ייב .,ןַאלּפ ןקיד

 יסקַאק ןיא רעטייוו .עזָאלטעברַא יד ןופ עגַאל רערעטיב רעד וצ דנַאל ןרעביא

 ;יא טָאטש-טּפיוה רעד ףיוא ןשרַאמ עזָאלטעברַא יד רעטניה .ןעגנַאגעג טינ

 רעד טימ גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד ןענַאטשעג זיא 1992 ןוא 1981

 א טאהעג ןבָאה עזָאלטעברַא יד ,ץיּפש רעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 -רַאמ ןבָאה סע .ןעגנורעדָאפ עטערקנָאק טימ םַארגָארּפ עטרילומרָאפ-רָאלק

 עיידיא רעלַארטנעצ ַא ןָא ,עזָאלטעברַא סעּפורג ענעפרָאוװעצ ןייק טינ טריש

 ןלאנָאיצאנ ןטייוצ ןוא ןטשרע םעד ןופ סענָאלַאק יד .טפַאשרעריפ ןוא

 -עג ןעוועג ןענייז סיזירק ןשיטסילַאטיּפַאק ןסיורג םעד ןיא שרַאמ-רעגנוה

 טיײלנַאב ייז טָאה סָאװ ,יימרַא רעקינָאילימ-17 ַא ןופ ןענָאילַאטַאב ענעבילק
 ,ךירטש רעשיטילָאּפ רעקיטכיוו רעטייווצ א .גנונַאּפש ןוא גנונעפָאה טימ

 -ַאב יד ןשיװצ טייקינייא יד ןיא ,1894 רָאי ןיא ןעוועג טינ זיא סָאװ

 סָאװ ,סליסנואק עזָאלטעברַא יד .רעטעברַא עטקיטפעשַאבמוא ןוא עטקיטפעש

 טימ ןדנוברַאפ ןענַאטשעג ןענייז ,ןשרַאמ יד טריפעגנ ןוא טריזינַאנרָא ןבָאה

 ריא טָאהעג ןבָאה ןוא גנונעװַאב-רעטעברַא רעשיטנַאטילימ רעצנַאג רעד

 .טפַאשרעטעברַאטימ ןוא ףליה עוויטקַא

 -ננישַאוו ןיא ןעמוקעגנָא זיא שרַאמ-רעגנוה רעלַאנָאיצַאנ רעטשרע רעד

 ברע ,רעבמעצעד ןטסקעז םעד -- ברעמ ןוא חרזמ --- ןטייז עדייב ןופ ןָאט

 ןטַאגעלעד-רעגנוה 1,800 םורַא .סערגנַאק ןטס72 םעד ןופ גנונעפערעד רעד

 ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ענעפָא ףיוא דנַאל ןופ טעטש עטסרעמ יד ןיא טלייוורעד

 יד סָאװ ,ןטייקירעוװש עקילייצמוא ךס ַא ןכָארבעגכרוד ןבָאה ,ןצנערעפנָאק

 ןטאגעלעד-רעגנוה ליפ .נעװ ןפיוא טלעטשענ ייז טָאה יײצילָאּפ עקיטרָא

 יד .סענַאנַאװ:טכַארפ ףיוא ןוא ןליבָאמָאטַָא-טכַארפ ףיוא ןעמוקעג ןענייז
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 ןרַאּפשרַאפ וצ טומ םעד טָאהעג טינ טלָאמעד טָאה סָאװ ,גנוריגער-רעוואוה

 רערישרַאמ יד ןטלַאהוצּפָא סרָאנרעװַאנ יד ןטעבענ טָאה ,טָאטש-טּפיוה יד

 רָאנ .ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא טינ רעבָא ןענייז ןטַאנעלעד-רעננוה יד .געוו ןפיוא

 ןיא ןוא גרובסטיּפ ןיא ןרָאװעגנ טריטסערַא ןענייז סעּפורג עניילק עכעלטע

 ןעגנורינער-טָאטש יד ןבָאה טעטש ייר ַא ןיא ,נעוו ןפיוא רעטרע ערעדנַא

 קרַאטש יױזַא ,ןסע טימ ןוא רענעלטכַאנ ַא טימ רערישרַאמ יד ןגרָאזַאב טזומעג

 יד ןענייז טָאטש רעדעי ןיא .רעטעברַא יד ןופ טנעמיטנעס רעד ןעוועג זיא

 ,ןסַאמ-רעטעברַא עסיורנ ןופ ןרָאװעג טננעגַאב רערישרַאמ

 ןעגנאנעגכרוד ןענייז דנַאלגנע וינ ןופ ןוא קרָאי וינ ןופ סענָאלָאק יד

 רעד ןוא ןָאטננימליװ .עיצינומַא ןוא רעולוּפ ןופ ךיירגינעק יד ,ןָאטגנימליוװ

 רעד ןופ ענעשעק (טסעוװ) טעלישז רעד ןיא ןגיל רעװַאלעד טַאטש רעצנַאג

 ענייא ןוא דנַאל ןיא ןטנַאקירבַאפ-עיצינומַא עטסערג יד ,עילימַאפ-טנָאּפויד

 -רַאפ ךעלטפעשענ זיא עילימַאפ-טנָאּפויד יד .טלעוװ רעד ןיא עטסערג יד ןופ

 -טַאנעס יד יוװ ,עּפָארייא ןיא סעינַאּפמָאק-עיצינומַא עקיזיר יד טימ ןדנוב

 -ליוו ןיא ייצילַאּפ יד .טלעטשעגטסעפ טָאה ,1954 רעבמעטּפעפ ,גנוכוזרעטנוא
 ,רערישרַאמ-רעגנוח יד ןזָאלכרוד טינ טעוװ יז זַא ןסיוו טזָאלעג טָאה ןָאטגנימ

 ןטאגעלעד-רעגנוה יד ןוא ןעמוקעגנָא ןענייז ןליבָאמָאטָא-טכַארפ יד ןעוו רעבָא

 -ַאּפ יד טָאה ,שרַאמ רעייז טימ ןייגוצנָא טײקנסָאלשטנַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה
 ,ןטַאנעלעד טרעדנוה טכַא וצ טנעָאנ יד ןוא גנוניימ ריא טרעדנעעג ייציל
 ליפ .טָאטש יד טרישרַאמעגכרוד ןבָאה ,רעדיל ערענָאיצולָאװער קידנעגניז
 ,עצרַאװש ןוא עסייוו ,סטנָאּפוװיד יד ןופ ןפַאלקש עלעירטסודניא רעטנזיוט
 -ךעטעברַא ןעזעג ייז ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ןסַאג יד טליפעגנָא ןבָאה
 ןיא .ןעגנורעדָאפ טימ ןוא ּפעק ענעביוהעגפיוא טימ ןרישרַאמ רעיײטשרָאפ
 ענעפָא ןייק ןטלַאהּפָא טינ עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןייק ןעק ןָאטגנימליוו
 (*,גנולמַאזרַאֿפ

 רעד .ןפלעה טנעקעג טינ ךיז ךיוא טָאה עיצַארטסינימדַא-רעוװאוה יד
 סענָאלָאק עדייב ןוא ןָאטגנישַאװ ןיא טייצ רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא שרַאמ
 -ער יד .ננורעטסייגַאב סיורג טימ טנגעגַאב ךיז בָאה ברעמ ןוא חרומ ןופ
 ןוא רענעלטכַאנ רַאפ סעדייבעג עטלַאק רֶאֹּפ ַא ןבעגענקעװַא טָאה גנוריג
 -יצילַאּפ .ןטַאנעלעד-רעננוה יד ןזייּפש וצ ןעגנוטיײרַאברַאפ טכַאמעג טָאה

 ַא ןעמונעגנָא רעװַאלעד ןופ רוטַאלסיגעל-טַאטש יד טָאה ,1959 ,ץרעמ ןוא )5
 -רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עדעי ןוא ייטרַאּפ עשיטסינומָאק וד טָאברַאפ סָאװ ,ץעזעג
 טטסריוה ןגלָאפוצסיוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא טַאטש סטנָאּפויד .עוצַאזונַאגרָא
 | .עצעה עשיטסינומָאק-יטנַא
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 "רעכייוו , ַא טימ זַא ,טבַארטעג טָאה רע ,דרָאפסעלג לַארענעג ןעוועג זיא טּפיוװה

 ,רערישרַאמ יד ןשיווצ גנומיטש עשיטנַאטילימ יד ןטיױטּפָא רע טעװ קיטקַאט

 .ײמרַא רעזָאלטעברַא רעטיירב רעד ןופ ןטסינומָאק יד ןרעדנוזּפָא

 עדייב ואוו ,לָאטיּפַאק םוצ שרַאמ רעד ןעמוקענרָאפ זיא ןנרָאמ ףיוא

 טלגנירעגמורַא .ךיז ןעניפעג טכירענ רעטסכעה רעד ןוא סערגנָאק ןופ רעזייה

 ,ןפאוו עכעלטיוט עטצעל יד טימ טנפָאװַאב ייצילַאּפ טימ ןטייז עדייב ןופ

 -טּפיוה יד ךרוד ןעגנַאגעג ןעננוזָאל ןוא רעדיל טימ ןטאנעלעד יד ןענייז

 ןופ עדייבעג רעד וצ ןוא זיוה ןסייוו םוצ םעדכָאנ ןוא סערגנָאק םוצ ןסַאג

 .רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא רעד

 סערגנָאק ןופ טגטרפ ןיא

 ןשיוװצ טייקיטיירטש א ןעגנַאנעגנָא זיא סערגנָאק ןופ עדייבעג רעד ןיא

 -סערגנָאק רעד ןנעקטנַא ץַאלּפ םעד ףיוא ,ןָאט וצ סָאװ סנעשיטילָאּפ יד
 -עלעד 1,800 יד זיירק ןבלַאה ַא ןיא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענייז ערייבעג

 עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענייז סע) ןעיורפ ןוא רענעמ ,עצרַאוװש ןוא עסייוו ,ןטַאג

 ןוא טעברַא ןרעדָאפ רימ :ןעירשעג רעהפיוא ןָא ןבָאה ןוא (רענַאידניא

 ! גנורעכיזראפ עזָאלטעברַא ןרעדָאפ רימ !טיורב

 ןיא ,סערגנָאק םוצ ןרָאװעג ןבילקענסיוא זיא סָאװ ,עיצַאנעלעד יד ןעוו

 ךָאנ ךיז טָאה סערגנָאק זַא דיירסיוא םעד טימ ןרָאװעג טזָאלעגניירַא טינ

 -רֶא רעד טָאה ,טעטימָאק ןייק ןעמענפיוא טינ ןעק ןוא טריזינַאנרָא טינ

 .?לַאנַאיצַאנרעטניא , םעד טימ ןכָארבענסיױא ?טנָארפ ןטיור , ןופ רעטסעק

 ץַאלּפ ןפיוא ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה ןטַאנעלעד יד

 קיטומ ,ךיוה ןעגנולקעג ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןופ גנוריגער רעד ןגעקטנַא

 -רַא ןופ ענמיה רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ רענעט-ףמַאק יד ץלָאטש ןוא

 טימ טקַאּפעגנָא ןעוװעג ןענייז ץַאלּפ םעד םורַא ןסַאנ יד .סָאלק-רעטעב

 ,שרַאמ םעד ןעז ןעמוקעג זיא טָאטש עצנַאנ יד ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ

 טכידעג ןעוועג ןרַאוטָארט יד ןענייז שרַאמ םעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד ךרוד

 עיטַאּפמיס רעייז ןזיװעגסיױרַא ןפָא ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד .ןשטנעמ טימ

 .רערישרַאמ יד טימ

 ןופ גנוטסעפ ַא יװ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא זיוה עסייוו סרעוואוה

 ,עיצַאנעלעד יד ןעמענוצפיוא טגַאזטנַא ךיז טָאה רעוואוה ךיוא .,ןסקיב-ןישַאמ

 יד טרעהעג ןוא ןעגנוזָאל יד ןעזעג טוג רע טָאה רעטצנעפ יד ךרוד רעבָא |

 ,ןטאנעלעד-רעננוה יד ןופ ןעיירשעג



 457 סַאלק-רעטפברַא ןשינַאקירעמַא ןופ טטכישעג

 -קעטעד ןֹופ טכַאװַאב ,עיצַאנעלעד יד ןעמונענפיוא טָאה ןירנ םַאיליװ

 לַאפנָא ןֵא ןכַאמ ןבילקעג ךיז טָאה רעצימיא יו טקנוּפ ,ייצילָאּפ ןוא סוויט

 ,ל ווָא .פ .א ןופ רעדילנטימ ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ןטָאגעלעד יד .םיא ףיוא

 ַא יװ טיירדעג ךיז טָאה .? ווָא ,פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .סנָאינוי

 -טעברַא עצנַאנ יד ןריטידערקסיד וצ סרעטרָאּפער יד רַאפ טכוזעג ןוא ןעיילש

 םעד וצ גנומיטשוצ ןייז ןבעג וצ טנַאזטנַא ךיז טָאה ןירג .גנוגעווַאב עזאל

 טוט ץרַאה ןייז, שטָאכ ,גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ טקעיָארּפ-ץעזעג

 1992 ןיא ךָאנ טָאה טפַאשרעריפ ,? ווֶא .פ .א יד ."עזָאלטעברַא יד רַאפ ייוו

 -ַאטיּפַאק יד טימ ןעמַאזוצ ןוא גנורעכיזרַאפ עזָאלטעברַא טפמעקַאב רעטיב

 -רַאֿפ וצ ,הקדצ טניימ סָאװ ,"לוָאד , טרָאװ םעד טימ טנכייצַאב סע ןטסיל

 .רעטעברַא יד ןופ ןניוא יד ןיא סע ןסואימ

 -ענּפָא םוירָאטידָא ןָאטננישַאו ןסיורג םעד ןיא זיא טנווַא ןבלעז ןיא

 ןוא ןטַאנעלעד-רעננוה יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטרעטסיײיגַאב ַא ןרָאװעג ןטלַאה

 ןימאשזדנעב טרעברעה .ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיצַאזינַאנרָא עלַאנָאיצַאנ ַא

 .רַאטערקעפ ןלַאנָאיצַאנ רַאפ ןרָאװעג ןבילקענסייוא זיא

 טריזיוַאגרָא רעסעב ןוא רעסערג שרַאמ-רעגנוח רעטייווב

 -ָאיצַאנ רעטייווצ רעד טאהעג טָאה ננוטיידַאב עשיטילָאּפ ערעפיט ַא ךָאנ

 ןוא טיירגנעגוצ רעסעב .1989 ,רעבמעצעד ןטסקעז םעד ,שרַאמ-רעגנוה רעלַאנ

 סָאװ ,שרַאמ-רעננוה םעד ןופ גנַאלקּפָא רעד זיא ,טריזינַאנרַא רעקיטכיט

 ,רעטיירב ליפ ךָאנ ןעוועג ,ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד עכיוה טגנָאמרַאפ טָאה

 ןיא ןעגנולקיווטנא יד ףיוא טרַאװעג גנונַאּפש טימ ןבָאה ןשטנעמ ןענָאילימ

 רעלַאנַאיצַאנ רעטייווצ רעד זא ,ןנָאז טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ .שרַאמ םעד

 ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ףיוא קורד רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא שרַאמ-רעגנוה

 .ףילער רעמ ןבענ ןביוהוצנָא גנוריגער רעייז

 .שרַאמ םעד ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה ןטאנעלעד-רעננוה טנזיוט יירד

 ַא ןיא ,לטַאעס זיב ןיעמ ןופ ,דנַאל ןופ ןלייט עלַא ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז

 -וטלַאב ,דנַאלװילק ,ָאנאקיש ,עיפלעדאליפ ,קרָאי וינ יו ,טעטש עסיורג ייר

 יד זייּפש ןוא רענעלטכַאנ ןבענ טזומעג ןעגנוריגנער-טָאטש יד ןבָאה ,רָאמ
 .ןטַאנעלעד

 יײצילַאּפ יד .ןָאטגנימליוװ ןעגנאנעגכרוד זיא קרָאי וינ ןופ ענָאלָאק יד

 ןופ טקַא סלַא ןוא ןקיטכענרעביא ןטָאנעלעד יד ןזָאל טלָאװעג טינ טָאה

 -ייב ייצילַאּפ יד זיא ,טנלָאפעג טינ ריא ןבָאה רערישרַאמ יד סָאװרַאפ המקנ
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 יד ,ןטַאנעלעד ךס ַא ואוו ךריק רענעזעוועג ַא ןופ עדייבעג יד ןלַאפַאב טכַאנ

 ןבָאה קינייוװעניא ןטַאנעלעד יד .,ןפָאלשעג ןענייז ,ןעיורפ ייז ןופ עטסרעמ

 דנַאטשרעדיװ ןשינרענע ןַא ןזיױוװענסױרַא ןוא גנַאגנײרַא םעד טרידַאקירַאברַאפ

 ןוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ןענייז ןטַאנעלעד עכעלטע .,רעלַאפנָא יד

 ןופ רעריפ ,דְלָאנ ןעב .,יײצילַאּפ רעד ףיוא ףירגנָא רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא

 ינַאגרָא ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא ,ןָאינוי רעלעירטסודניא סדיירט-?דָאנ רעד

 קרַאטש רעייז זיא ,יײצילַאּפ רעשינַאנילוכ רעד ןגענ גנוקידייטרַאפ יד טריז

 ןיא עמרוט ןיא געט קיצרעפ ןסעזעג רע זיא רעטעּפש .ןרָאװעג ןגָאלשעצ

 | ,ןָאטגנימיליװ

 םעד ןטלַאהענּפָא טינ ןבָאה נעוװ ןפיוא ןעננורעטש ןוא ןלַאפנָא עֶלַא יד

 יירד ןופ ןיירַא סענָאלָאק עלַא ןענייז עדנוטש רעטמיטשַאב רעד וצ .שרַאמ

 ,טָאטש-טּפיוה רעד ןיא ןטייז

 עכעלטנייפ-וויטקַא רעמ ַא ןעמענ וצ ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער-רעוואוה יד

 ןביוהעגנָא סַאלק רעקידנשרעה רעד טָאה 1959 ףוס .שרַאמ .םוצ .גנולעטש

 ןיוש זיא עיסערּפעד יד ןוא טָא-טָא זַא ,עינַאּפמַאק עשידָאירעּפ ערעלונער ןייז

 סעדער טימ ןרָאװעג ןביוהעגנָא ךעלטנייוועג זיא עינַאּפמַאק יד ,רעבירָאפ

 ןופ יוװ ,םעדכַאנ .ןרעב טירטס-לָאוװ עסיורנ עכעלטע ןופ ןעגנורעלקרעד ןוא

 -עלעט ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןבָאה ,ואוו ץעגרע טריגיריד לקעטש-רעביוצ ַא

 טרָאד ןוא קירבַאפ ַא טנפעענ ךיז טָאה ָאד זא ,ןעגנוטייצ יד ןיא סעמַארג

 טרָאס םעד ןופ ךָאנ ןוא גנַאנ ןלופ ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא קידבַאפ ַא טָאה

 סרעדנוזַאב ןיא םזימיטּפָא ןופ עינַאּפמַאק יד םזימיטּפָא ןטריצירבַאפ

 -רעגנוה םעד ןופ גנַאלקּפָא םעד ןקיטשרַאפ וצ 1922 ףוס ןעוועג קרַאטש

 ןיא ןטלַאהעג טָאה דלודענ סנעמעוו ,ןסַאמ יד ןקיאורַאב וצ ןוא שרַאמ

 טיובענ ןעוועג טינ ןענייז ךיז ןענעפע סָאװ ןקירבַאפ ןופ ןטכירַאב יד ,ןצַאלּפ

 ןוא רעטסעפ טליפעג ןיוש ךיז טָאה גנוריגער-רעוואוה יד רעבָא ,ןטקַאפ ףיוא

 ןוא שרַאמ-רעגנוה ןגעג גנולעטש "ערעקרַאטש , ַא ןעמענ וצ ןסָאלשַאב טָאה

 | .המחלמ-טלעוו רעד ןופ ןטַאדלָאס-סקע יד ןופ שרַאמ םעד ןגעג
 ווא רעגעלטכַאנ ןייק ןגָארקעג טינ ןיוש ןבָאה ןטַאנעלעד-רעגנוה יד

 ,טָאטש ןרעסיוא דלעפ ?קיטש ַא ייז רַאפ טמַאצענּפָא טָאה ייצילַאּפ יד .זייּפש

 רעד ןופ ןוא ָאּפעד-טכַארפ ןַאבנזייא ןַא טימ טייז ןייא ןופ טליײטעגּפָא

 ,ןסקיב טימ ייצילָאּפ עטנּפָאװַאב ןָאדרָאק א .לנרעב ַא טימ טייז רעטייווצ

 רעד ןופ "רעגַאל, םעד ןטינשענּפָא טָאה סעבמָאבדזַאג ןוא ןסקיב-ןישַאמ

 ןוא ןיינסיורַא טנעקענ טינ ןבָאה ןטַאנעלעד-רעגנוה יד .טלעוו רעקידנסיורד

 -טכַארפ יד ןיא רעדָא דרע רֶעטֶעקַאנ רֶעד ףיוא ייז ןבָאה ןפָאלשעג .ןייגניירַא
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 -ַאב עשירַאטינַאפ ןייק ,ןסיורד ןופ טריפעגוצ ןעמ טָאה רעפַאװ ,ןליבָאמָאטָא

 .ןעוועג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז ןעגננונניד

 -ָאווַארּפ טעװ גנולדנַאהַאב עמַאזיורנ ַאזַא זַא ,טפַאהעג טָאה ייצילַאּפ יד

 ךיז ןענעק יז טעװ ,טַאטדלַאװג ןופ ןטקַא וצ רערישרַאמ יד ןופ לייט ַא ןריצ

 ןטַאגעלעד יד ןופ ןילּפיצסיד יד רעבָא ,דָאב-טולב ַא ןכַאמ ןוא ןָאט זָאל ַא

 -רעטנוא טינ טָאה ?יסנואק רעזָאלטעברַא רעד .ךעלנייווענרעסיוא ןעוועג זיא

 ןופ רעטסומ א ןעוועג זיא רענַאל רעד .טנעה יד ןיא ייצילַאּפ רעד טליּפשענ

 | .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא גנונעדרָא
 ןטערטקירוצ טזומעג גנוריגער עלַארעדעפ יד טָאה שינעגניד רעננַאל ךָאנ

 ערעייז טימ ןסַאנ יד רעביא ןרישרַאמ וצ ןטַאנעלעד-רעננוה יד ןביולרעד ןוא

 ףליה עקידלַאב :ןעווענ ןענייז ןעננורעדָאפ יד ,ןטפירשפיוא ןוא ןעגנוזָאל

 ןזָאלטעברַא םענעסקַאװרעד ןדעי רַאפ רַאלָאד קיצפופ ןופ עמרָאפ רעד ןיא

 ןופ ףילער עקידנעטש -- םעד רעסיוא .,דניק ןדעי רַאפ רַאלָאד ןעצ וצ ןוא

 -רַאפ עזָאלטעברַא עלַארעדעפ ןענַאװ זיב ןעגנוריגנעד-טַאטש ןוא -טָאטש יד

 .ןרעוו טריפעגננייא טעוװ גנורעכיז

 טנזיוט יירד .רָאפנעמַאזוצ רעד ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא רענַאל ןיא

 ןטכירַאב יד טרעהענסיוא טייקטסנרע רערַאברעדנואוו ַא טימ ןבָאה ןטַאגעלעד

 טלייוורעד זיא רעטמַא לעַארזיא ,טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ םעד ןבילקענסיוא ןוא
 רעלַאנָאיצַאנ ןימַאשזדנעב טרעברעה ןוא רַאטערקעס רעלַאנָאיצַאנ ןרָאװעג

 | ,רָאטַאזינַאגרָא

 -ַאנ ַא ןָאטגנישַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא 1959 רעבמעצעד ןיא
 -נוה ןיינ .גנורעכיזרַאפ ןוא ףליה רעזָאלטעברַא רַאפ רָאפנעמַאזוצ רעלַאנָאיצ

 םעד ןופ (רעציזרָאפ) רעקיּפס רעד .,דנזעוונָא ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד טרעד

 ןעמונענפיוא ןבָאה טַאנעס ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא זיוה ןטנַאטנעזערּפער

 ךיז טכוזעג ןבָאה עדייב .טקישעג טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד סָאװ סעיצַאנעלעד

 רעד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה עדייב .סרעפטנע ערָאלק ןופ ןעיײרדוצסױרַא

 -נדייל-טיונ יד ףיוא גנוטכַא טיג גנוריגער יד זַא ,גנורעכיזרַאפ רעניײמעגלַא

 יד ןרירטנעצנַאק וצ רעטייוו ןפלָאהענ רעבָא טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד .עקיד
 -טעברַא רעד וצ גנוניימ רעכעלטנפע רעטעברַא רעד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא
 ןעגנורדעגניירַא זיא גנורעכיזראפ רַאפ עינַאּפמַאק יד .,גנורעכיזרַאפ רעזַאל
 | ,5 ווִא .ם .א רעד ןופ סנָאינוי יד ןיא גלָאפרעד סיורג טימ

 -קרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה שרַאמ-רעננוה רעלַאנָאיצַאנ רעטייווצ רעד

 .גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רעד ףיוא רעטעברַא ןענָאילימ ליפ ןֹופ טייקמאז

 .ןדנואוושרַאפ זיא ,רעבירָאפ זיא עיסערּפעד יד זַא ,ךיױר-עדנַאנַאּפָארּפ רעד
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 יד ןסקאווענ זיא ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןסקאוועג זיא טיײקיזָאלטעברַא

 וצ רעטעברַא עטקיטפעשַאב ןוא עזָאלטעברַא ןענָאילימ יד ןופ גנובערטש

 .רעננוה ןנעג גננורעכיזרַאפ ַא ןנירק

  טּפַאשרענגעג ןבעגפיוא ןחמ רעריפ .ל חָא .פ .א

 גנורעכיזרַאּפ רעזָאלטעברַא וצ

 רַאפ .? ווֶא .פ .א רעד ןופ רעדילגטימ ןופ טעטימָאק רעלעיצעּפס ַא

 טָאה טעטימָאק רעד .ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא

 -טַאטש ןוא ןצנערעפנַאקטָאטש .טייקיטעט עטיירב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ

 -מַאזרַאפ .רעטרע עטסרעמ יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןענייז ןצנערעפנַאק

 רַאפ ננומיטשוצ רעייז ןנירק וצ ןרָאװעג טכוזַאב ןענייז סנָאינוי ןופ ןעגנול

 רעד .גננורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס ןוא רעזָאלטעברַא ןופ טקעיָארּפ-ץעזעג םעד

 טימ טנָארּפ ןטקינייארַאפ ַא ןכיירגרעד וצ טעברַאעג שינרענע טָאה טעטימָאק

 .גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא ןגעוו סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עלַא

 . ןגָארטוצנירַא טקיליוװעגנייא טָאה ַאטָאסענימ ןופ ןידנָאל ןַאמסערגנָאק

 יד סָאװ ןצנַאנניא טינ זיא סָאד שטָאכ .סערגנָאק ןיא טקעיָארּפ-ץעזעג םעד

 עשיטסינומָאק יד ןוא גיל יטינוי ןָאינוי-דיירט יד ,סליסנואק עזָאלטעברַא

 -טנעָאנ סָאד ןוא עטסעב סָאד טקעיָארּפ-ץעזעג רעד זיא ,טכוזעג ןבָאה ײטרַאּפ

 -רעטנוא טָאה גנונעוַאב עקניל עצנַאנ יד ןוא גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס וצ עטס

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב ,טקעיָארּפ-ץעזעג םעד רַאפ טעברַא ןוא טציטש

 .2824 רעטעּפש ,1898 ליב .ר .ה

 2,800 רעכעה ןבָאה עינַאּפמַאק ןייז טלקיװטנַא טָאה טעטימָאק רעד טייז

 ךיז סעיצַארעדעפ-טַאטש עצנַאנ ןוא .ל ווא .פ .א רעד ןופ סנָאינוי עקיטרָא

 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא לָאצ יד .טקעיִָארּפ-ץעזעג םעד רַאפ טגָאזעגסױרַא

 ןיא טכיירגרעד םַארנָארּפ גנורעכיזרַאפ עזָאלטעברַא יד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ

 -נירַא זיא גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ טנעמיטנעס רעד .רעטנזיוט יד

 טזומעג ןבָאה רעריפ .? ווֶא .פ .א יד זַא ,ןסַאמ יד ןשיוצ ףיט ױזַא ןעגנורדעג

 רעבָאטקָא ןיא רָאפנעמַאזוצ .? ווֶא .פ .א רעד ןוא עיציזָאּפָא רעייז ןבענפיוא

 -רַאֿפ ןופ טייקידנעוװטיונ רעד ןגעוו עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה 98

 זַא טהנעטעג סלָאװ ויטעמ ןוא סנירג יד ןבָאה טייצ עצנַאנ יד .גנורעכיז

 ?לוָאד,,) "לוָאד , ַא ןעמענוצנָא ץלָאטש וצ זיא רעטעברַא רעשינַאקירעמַא רעד

 רעד טּפעלקעגנָא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עשילגנע יד סָאװ ןעמָאנ רעד זיא

 ןקידנקידיײלַאב ַא ןוא ןטכעלש ַָא סע ןבעג וצ ,גנורעכיזרָאפ רעזָאלטעברָא



 481 | | סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ שטכישצג

 ןייטש וצ ןעוועג ץלָאטש וצ טינ זיא רעטעברַא רעשינַאקירעמַא רעד .(םעט
 שטיוודנעס םענעקורט ַא ףיוא ןטרַאװ וצ טלעק ןיא ןוא ןגער ןיא גנַאל ןדנוטש

 גנוריגער רעד ןופ קיסעמלנער ןנירק וצ רעבָא ,עפָאק זָאלג רעטכעלש ַא ןוא

 ...עדריוו ןייז רעטנוא זיא ,גנורעכיזרַאפ

 -רעריפ .? ווָא .ם .א יד טָאה ,1930 ,ןָאטסָאב ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא

 םעד טימ גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ סעיצולָאזער יד ןזיוועגקירוצ טפַאש

 : וויטָאמ ןנולק

 עיצולָאוער רעד ןיא ןגָאלשעגרָאפ ןרעוו סָאװ רענעלּפ עזָאלטעברַא יד,
 רעד ןוא ךיז ןסילשוצנָא ןטלַאהּפָא ךיז ןלעוו רעטעברַא זַא ,וצרעד ןריפ ןלעוו

 רעד ןיא ןעגנוגנידַאב-טעברַא ערעסעב ןוא ןיול ןרעכעה רַאפ גנוגעווַאב

 ןגירק וצ טייקכעלגעמ רעייז ןברק ַא ןעגנערב ייז ןלעװו טימרעד זַא ארומ

 ".גנורעביזרַאפ עזָאלטעברַא

 זַא ,ןטסילַאטיּפַאק עֶלַא ןופ הנעט עבלעז יד ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא

 -רַא ןַא לָאז סָאװ וצ .טייקליופ וצ ןעגנערב טעוװ גנורעכיזרַאפ עזָאלטעברַא

 ןגעוו דייר יד זיא בגא ?טעברַא ןָא ןבעל ןעק רע זַא ,טעברַא ןכוז רעטעב
 ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד ןרעסעברַאפ ןוא ןיול ןרעכעה וצ גנונעוַאב רעד

 -קירוצ ןבָאה רעריפ ,? ווֶא .פ .א יד .שינעטכַארטסיױא עטסוּפ ַא ןעוועג

 .ףירננֶא ןשיטסילַאטיּפַאק םעד רַאפ עיניל רעצנַאג רעד רעביא ןטָארטעג

 -רעריפ עבלעז יד טָאה ,1981 ,רעװאוקנַאװ ןיא רָאּפנעמַאזוצ םעד ףיוא

 א טימ גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ עיצולָאזער יד ןזיוועג קירוצ טפַאש |

 טגָאזעג ךיז טָאה --- גנורעכיזרַאפ עזָאלטעברַא , .דיירסיוא ןשלַאפ ,םעיינ
 ַא וצ ןעגנערב טעװ --- רָאּפנעמַאזוצ ןופ ןעמונעגנָא עיצולָאזער רעד ןיא
 ןפמַאק יד ןיא ןבעגרעטנוא ךיז שיטקַאפ ןלעוו רעטעברַא יד זַא ,דנַאטשוצ

 -טעברַא יד זַא ןוא טריזינַאנרָא ןייז וצ טכער םעד רַאפ טציא ןריפ ייז סָאװ
 יד רעביא טכַאמ רעמ ןגירק םעטסיס-גנורעכיזרַאפ רעד ךרוד ןלעװ רעבעג
 ".רעטעברַא

 ןענַאילימ ןעוו .טרעקרַאפ טקנוּפ עגַאל יד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא

 ןופ זיירּפ רעד טעװ ,טיונ ןוא רעגנוה ןגעג טרעכיזעג ןייז ןלעװ עזָאלטעברַא
 רַאפ ןפמעק וצ רעטעברַא יד ןופ טייהנגעלעג יד ןוא ןגייטש טּפַארק-טעברַא
 .ןרעוו ןביוהעג ליפ טעוװ טריזינַאנרָא ןייז וצ טכער םעד

 םעד ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ גנַאל טָאה עיטַארקָארויב .ל ווא .פ ,א יד
 ײרעלּפַאלּפ ןייז ןסעגרַאפ טָאה ןירג .סנָאינוי יד ןיא רעדילגטימ יד ןופ קורד
 ,פיסנואק-וויטוקעזקע םעד ןופ גנוציז רעד ףיוא .??וָאד, ןוא ץלָאטש ןגעוו
 רעזָאלטעברַא רַאפ ןַאלּפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,1982 ,ילוי ןטס22 םעד
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 רעד .טקיטעטשַאב ןַאלּפ םעד טָאה 1923 ןיא רָאּפנעמַאזוצ רעד .,גנורעכיזרַאפ

 רעבָא .ןשטייט ךיז טזָאל ןוא רעטרעוו עניימעגנלַא טימ ךיז טננונַאב ןַאלּפ

 טינ ןטנעדיזערּפ-ןָאינוי עקירעביא יד ןוא ןירג טָאה ןַאלּפ םעד רַאפ ןליפַא

 ..ןעננואווצענפיורַא ןעוועג ייז ףיוא זיא ךַאז עצנַאנ יד ,רענניפ ַא ןביוהעג

 םעד טא גוורעכיזרַאּפ רעתמא ןשיװצ דיײשרעטנוא רעד

 ץעזעג ןיסגטלסיװ

 סיורג ןענואווענ טָאה גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ עינַאּפמַאק יד

 ,םעד רַאפ ןעמוקענסיױרַא ןענייז סַאלק-?טימ ןופ ןלייט ךיוא .טפַאשרעגנעהנָא

 םעטסיס ַאזַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןעזעננייא ןבָאה ייז זַא ,ןסייהעג טָאה סע |

 ןענייז טייקכעלקריוו רעד ןיא ,רַאפרעד ןטעברַא וצ טיירג ןענייז ייז ןוא

 -רַאפ וצ ןעוועג טליצעג -- ןעמַאנסיוא קינייו טימ --- ןעננואימַאב ערעייז

 רעזָאלטעברַא ןוא רעלַאיצַאס ןופ םעטסיס רעטיירב ַא רַאפ געוו םעד ןלעטש
 ,282/ ,ר .ה טקעיָארּפ-ץעזעג םעד ןיא ןנָאלשעגרָאפ זיא סָאװ גנורעכיזראפ

 -רַאפ עזָאלטעברַא ענעפורעג-יוזַא יד ןריפוצנייא טַאטש רעטשרע רעד

 -ענרָאפ םעד רַאפ טנכעררַאפ זיא סָאװ ,ןיסנַאקסיוװ זיא םעטסיס-גנורעכיז

 1952 רעמוז ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיא ץעזעג רעד .דנַאל ןיא ןטסנעטירש

 טייצ יד זַא גנונעפָאה רעד טימ ,1933 ילוי ףיוא ןרָאװעג טניילענּפָא זיא ןוא

 ןעגנובעגצעזעג יד ןיא ןניל ןטקעיארּפ-ץעזעגנ עכעלנע .רעסעב ןרעוו טעוו

 ייווצ ןרָאװג ןגָארטעננירַא ןענייז קרָאי וינ ןיא ,קרָאי וינ ןוא ָאייחַא ןופ

 -נוא עדייב ,ןָאדנָאק-ןָארייב ןופ ןוא קיטסעמ רָאטַאנעפ ןופ ןטקעיָארּפ-ץעזעג

 ןטקעיארּפץעזעג יד .,ערעדנַא יד ןופ ענייא ךעלטנזעוו טינ ךיז ןדיישרעט

 -עוּפָא יז ןבָאה רעבענצעזעג יד רעבָא ,ינַאבלָא ןיא טייצ ערעגננעל ַא ןיוש ןגיל

 -ַאב ,גנובענצעזענ רעד ןופ עיסימָאק ַא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,טנייל

 גנושרָאפ רָאי 2 ךָאנ טָאה ,רָאנרעװַאנ ןעוועג זיא רע ןעוו טלעווזור ןופ טמיטש

 רעזָאלטעברַא רַאפ ץעזעג ַא ןופ טייקידנעוװטיונ רעד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז

 ,ןטייצ ערעסעב פיוא ךיוא ןטרַאװ ינַאבלָא ןיא רעבענצעזעג יד .גנורעכיזרַאפ

 רעפיט רעד זיא סָאװ ןוא ןצעזעג יד ןופ ךירטשיטנורג רעד זיא סָאװ

 עזָאלטעברַא יד סָאװ טקעיִארּפץעזעג םעד ןוא ייז ןשיווצ דיישרעטנוא |

 ? ןציטש ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןוא סליסנואק

 -קַארַאכ עמַאס ןיא טניל ןוא רעלַאטנעמַאדנופ א זיא דיישרעטנוא רעד

 עריא ןוא טיײקיזָאלטעברַא ףיוא ננוסַאפפיוא רערעדנוזַאב רעד ןופ רעט

 .ןעמעלבָארַּפ



 468 סַאלק-רעטשברַא ןשינַאקירעמַא ןופ טטכישטג

 טייג ,ןידנָאל ןַאמסערגנָאק ןופ ןגָארטעגניײרַא ,טקעיארּפ-ץעזעג רעד

 -רַאֿפ ןענייז רעבעגטעברַא יד ןוא הכולמ יד זַא ,ּפיצנירּפ םעד ןופ סיױרַא

 .גנוקיטפעשַאב ןָא ןענייז רעטעברַא ןענַאילימ סָאװ םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַא

 ,םעטסיס רעקיטציא רעד ןופ רָאנ ,עזָאלטעברַא יד ןֹופ דלוש יד טינ זיא סע

 רעד ןופ טכילפ יד זיא רעבירעד .רעטעברַא ?עקירעביא , טעװעדָאה סָאװ
 וצ ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןיא ןוא הכולמ רעד ןיא טריציפינָאזרעּפ ,םעטסיס

 ייז לָאז סָאװ ץנעטסיזקע-סנבעל םומינימ ַא טימ עזָאלטעברַא יד ןנרָאזַאב

 .טייהקנַארק ןוא רעגנוה ןופ ןטיהרַאפ

 ,עלַא ןיירַא טמענ םעטסיפ גנורעכיזרַאפ עלַאיצַאס ןוא עזָאלטעברַא יד

 .ןייז טינ לָאז סע ךַאזרוא רעכלעוו בילוצ טקיטפעשַאבמוא ןענייז עכלעוו

 טנידרַאפ רע סָאװ עמוס יד ןנירק וצ טקיטכערַאב ןיא רעזָאלטעברַא רעד

 ןייז טינ רָאט עמוס יד .ךָאװ עלופ ַא טקיטפעשַאב זיא רע ןעוו םומינימ סלַא

 ןדעי רַאפ רַאלָאד יירד ןופ בָאנוצ ַא טימ ,ךָאו א רַאלָאד ןעצ רעטנוא

 | .עילימאפ רעד ןיא ןקירָאירעדנימ
 -טעברַא רעד ןופ טייצ רעצנַאנ רעד רַאפ קיטלינ זיא ננורעכיזרַאפ יד

 .גנוקנערשַאב-טייצ זיא סע עכלעוו ןָא ,טייקיזָאל

 ןייק .רענריב ןייק טינ ,ענעריובעג-דמערפ ןגעג סעיצַאנימירקסיד ןייק

 .טָאטש רעסיוועג א ןיא גנוניואוו ןופ טייצ רעצרוק רעד בילוצ גנוקנערשעב

 ,טעטילַאנַאיצַאנ ןוא עסַאר בילוצ עיצַאנימירקסיד ןייק

 וצ טקיטכערַאב ןענייז זייוולייט טסיטפעשַאב ןענייז סָאװ רעטעברַא

 -םומינימ רעייז ןליפסיוא לָאז סָאװ עמוס יד גנורעכיזרַאפ רעד ןופ ןגירק

 סָאװ ,רָאי קיצפופ רעביא רעטעברַא .טעברַא ךָאו רעלופ ַא ןופ טסנידרַאפ

 ,עיסנעּפ וצ טקיטכערַאב ןענייז ,רעטלע רעייז בילוצ טעברַא ןייק טינ ןגירק

 ,טסנידרַאפ רעייז ןופ םומינימ ןלופ םעד ןפערטַאב ףרַאד סָאװ

 ןוא ןלַאפ-קילנמוא ,טייהקנַארק ןופ לַאפ ןיא טלָאצַאב ןגירק רעטעברַא
 / .ןביילג סָאד

 עלַארעדעפ יד .דנַאפ-גנורעכיזרַאפ םוצ טינרָאנ ןלָאצ רעטעברַא יד
 סָאװ רעטלענ יד ןביג סָאװ ,עקינעי יד ןענייז ןטסילַאטיּפַאק יד ןוא גנוריגער

 .גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס רעד רַאפ קיטיונ ןענייז
 לייטנָא ןטימ רעטנעצ ןלַארעדעפ ַא ןופ טעטלַאװרַאפ טרעוו דנָאפ רעד

 .גנונעווַאב-רעטעברא רעד ןופ ןוא עזָאלטעברַא יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ
 טקעיארּפ-ץעזעג ןָאדנַאק-ןָארייב-קיטסעמ רעד ןוא ןַאלּפ-ןיסנָאקסיװ רעד

 ןוא רעזָאלטעברַא ןופ רענעלּפ ןייק טינ ןענייז ןצעזעג עכעלנע יד ןוא
 ,גנורעכיזרַאפ ַאזַא ןדיימוצסיוא ןליצ רענעלּפ יד .,גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס
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 ןַאלּפ רעד ןעוו טקיטפעשַאב ןעגײז סָאװ רעטעברַא יד רָאנ ןײרַא ןעמענ ייז
 -טעברא ןענַאילימ יד סיוא שיטַאמָאטיױא ןסילש ןוא טפַארק ןיא ןיירַא טייג
 ךיוא זַא ,ןעמיטשַאב ייז .גנורעכיזרַאפ ןיא קיטולב ךיז ןקיטיונ סָאװ עזַאל
 טיובעג ןיא ּפיצנירּפ רעצנַאג רעד .דנָאפ םוצ ןלָאצ ןפרַאד רעטעברַא יד
 -יליבַאטס וצ טריסערעטניארַאפ זיא רעבענטעברַא רעד זַא ,קנַאדעג םעד ףיוא
 רעסיוועג ַא טימ ייז ןגרָאזַאב וצ ךיז טניול םיא .טפַאשנַאמ-טעברַא ןייז ןריז

 רעדָא קירבַאפ יד ןעוו ןפיולעצ טינ ךיז ןלָאז ייז ,עציטש םומינימ רעניילק

 -רַאפ טָאטשנָא ,ןוורעזער ןַאלּפ רעד טסייה רעבירעד .וצ ךיז טכַאמ ּפַאש

 .גנורעכיז

 גנורעכיזרַאּפ טָאטשנָא ,ןתרעזער

 טייהנגעלעגנָא רעד ןיא ךַאז עצנַאג יד טלדנַאװרַאפ ןַאלּפ-ןוורעזער רעד

 ןופ עבַאגפיוא יד םיִג זיא סע .רעטעברש עגיײז טימ רעבעגטעברט ןדעי ןופ

 זיא סָאד --- רעבענגטעברַא רעדעי .גנורעכיזרַאפ יד ןגרָאזַאב וצ טָאטש םעד

 קיצפופ ןופ רעקינייוו טינ טקיטפעשַאב סָאװ --- ץעזעג-ןיסנָאקסיװ רעד

 ַא רַאפ ,טנעצָארּפ יירד זיב ייווצ ןופ ,עמוס עסיוועג ַא ּפִא טגייל רעטעברַא
 -רַא יד .וצ ךיז טסילש קירבַאפ רעדָא ּפַאש רעד לַאפ ןיא דנַאפ-וװרעזער

 רעדעי טגירק דנַאפ-ורעזער םעד ןופ .גנורעייטשייב עבלעז יד ןכַאמ רעטעב

 ,רָאי ןיא ןכָאװ ןצכעז ןופ ףיולראפ ןיא ךָאו ַא רַאלָאד ןעצ וצ רעטעברַא

 רעד ביוא .גנורעכיזרַאפ סיוא ןיא רעבירָאפ ןענייז ןכָאו ןצכעז יד ןעוו

 זיא ,ןכָאװ ןצכעז יד ףיוא טינ טעייטס רעבענטעברַא םעד ןופ דנַאפ-וװרעזער

 ,לזמ ןייק טינ רעטעברַא טינ ןבָאה ,ןלַאּפרַאפ

 ןיא יו טקנוּפ זיא ץעזעג-ןוורעזער םעד ןיא טַאטש םעד ןופ לָאר יד

 ןבעג גנוטכַא ףרַאד טַאטש רעד .ןלַאפ-קילנמוא ןיא ץעזעג-גנוקיטיגרַאֿפ םעד

 ביוא .טינ רע טייג רעטייוו .ןבעל ןיא ןרעוו טריפענכרוד ןלָאז ןצעזעג יד זַא

 רעדָא טלמאז רעבעגטעברַא רעד ױזַא יו טעדווירקעג ךיז ןליפ רעטעברַא
 עיסימָאק רעלעיצעּפס רעד וצ ןדנעוו ךיז ייז ןפרַאד ,דנָאפ םעד סיוא טלייט
 .טכירעג ןיא ןייג םעדכָאנ ןוא טַאטש םעד ןופ

 טָאה ,ןטקעיארּפ-ץעזעג יד-טָא ןופ טייקכעלרעכעל רעד ףיוא טקוקעג טינ

 עשיטסילַאיצַאס יד ,טציטשרעטנוא ייז רָאביײל ווִא ןָאשיירעדעפ קרָאי וינ יד

 רעסעב זיא סָאד זַא עירָאעט רעד רעטנוא ןעמונעגנָא ךיוא סע ןבָאה רעריפ

 רענעלּפ-װרעזער עלַא יד ןענייז טייקכעלקריוו רעד ןיא ."טינרָאג רעדייא,

 ,רעכעלקריוו א ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד ןרעדניה ֹוצ לְטיִמ ַא רָאנ
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 -טעברַא יד ןּפַאכמורַא לָאז סָאװ ,םעטסיס גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס רעלופ

 רעד ןופ טרעייטשענייב דנָאפ ןלַארטנעצ ןייא ןיא דנַאל ןצנַאנ ןופ עזַאל

 .ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןוא גנוריגער

 ןגָארטעגניירַא קרָאי וינ ןופ רענגַאװ רָאטַאנעס טָאה 1984 גנילירפ ןיא

 ,םעטסיס-גנורעכיזרַאפ רעלַארעדעפ ַא רַאפ טקעיארּפ-ץעזעג ַא סערגנָאק ןיא
 רעד ןיא .ננומיטשוצ רעייז ןבענעג דלַאב ןבָאה רעריפ ,? ווֶא .פ ,א יד

 -עדעפ ןופ ?עטשנָא ןַא רָאנ טקעיָארּפ סרענגַאװ רָאטַאנעפ זיא טייקכעלקריוו

 עבלעז יד ףיוא טיובעג זיא ליב ןייז .,עזָאלטעברַא רַאפ גנורעכיזרַאפ רעלַאר

 יד רָאג ןרעוו טרעכיזרַאפ ,ץעזעג-ןיסנָאקסיװ רעד יו סעיניל עלַאטנעמַאדנופ

 .טפַארק ןיט ןײרשא טײג ץעזעג רעד ןעװ טסיטפעשַאב ןעגײז סָטװ רעטעברט

 קיגנעהּפָא ץעזעג רעד זיא ,סנטייווצ .ןסָאלשענסיױא ןרעוו עזָאלטעברַא יד

 יד ןָא .ןעמעננָא ןלעו ןטאטש ערעדנוזַאב יד סָאװ ןצעזעג עכעלנע ףיוא

 רעכלעוו וצ עמוס יד זיא ,סנטירד .ןרינָאיצקנופ טינ םעטסיס יד ןעק ןטַאטש

 ךָאו ַא רַאלַָאד 7 רָאנ ,טקיטכערַאב ןייז טעוװ רעזָאלטעברַא רעקיטפניק ַא

 .טינרָאנ ןנירק רעדניק יד ,ןכָאװ {ןצעביז ןופ ףױלרַאפ ןיא

 יד ןעלמוטרַאפ וצ שזאראב-ךיור ַא ןיא טקעיָארּפ-ץעזעג סרענגַאװ

 עכלעוו ,ןטסילַאטיּפַאק יד .גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ גנונעוַאב-ןסָאמ

 .טעברַא רַאֿפ טײקכעלטרָאטטנַארַאּפ ןופ ּפיצעירּפ םעד ןבעגכָאנ טינ ןליוו
 ןטסילַאטיּפַאק יד .טקעיארּפ סרעננַאװ ןגעג ןטָארטעגסױרַא ןענייז ,טיײקיזַאל

 םעד רַאֿפ ארומ רעבָא ןבָאה ייז .ּפיצנירּפ-ןוורעזער םעד ןגעג טינ ןענייז

 םעד רַאפ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ןגָארט גנורינער רעייז ןוא ייז זַא ,ּפיצנירּפ

 רעייז טמַאטש ןופרעד .גנוקיטפעשַאב ןָא ןבילבעג ןענייז רעטעברַא סָאװ

 ,טסעיָארּפ סרעגנַאװ וצ טפַאשרענגעג

 סערגבָאס ןיט ןגָארטעגנײרא טלעיָטרּפ רעטעברַא

 ןָאטגנישַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןיא ,1985 ,רַאונַאי בייהנָא

 עוויטַאיציניא רעד טיול ןפוררַאפ ,גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס רַאפ סערגנָאק רעד

 -נָאק םוצ ןעמוקעג ןענייז ןטַאנעלעד 2,600 .סליסנואק עזָאלטעברַא יד ןופ

 ,9 ווֶא .פ .א רעד ןופ סנָאינוי 800 ןופ רעטערטרַאפ ייז ןשיווצ ,סערג

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טפַאשרענגעג רענעטלַאהַאב רעד ףיוא טקוקעגנ טינ

 עּפורג א ןעוועג ןטָארטרַאפ ןענייז ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןֹופ עטימָאק

 ןיא סעטימָאק-טַאטש יד ןופ רעדילגטימ ,.ּפ .ס רעד ןופ רעוט ענעעזעגנָא
 םעד רַאפ ננומיטש יד .א ,א ןטאטש-םורד יד ןופ ,ןיעמ ,סטעזושטַאסַאמ
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 -רַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ ףמַאק ןיא עיצקַא רעמַאזניימענ רַאפ .ח .ד ,סערגנָאק
 רעד ןופ רעציזרָאפ ,סַאמָאט ןַאמרָאנ זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ,גנורעכיז

 טינ ןיילא ןיא סַאמָאט .ןעיירדסיורַא רעטייוו טנעקעגנ טינ ךיז טָאה ,.ּפ .ס

 ץרעמ ןיא .גנוסירגַאב עכעלטפירש ַא טקישעגניירַא טָאה רע רָאנ ,ןעמוקענ

 עציטש ריא טריפַארגעלעט ,ּפ .ס רעד ןופ עטימָאק עלַאנָאיצַאנ יד טָאה 9

 .2891 טקעיָארּפ ץעזעג םוצ

 טָאה ןוא גנורעטסייגַאב סיורג רעטנוא ןעגנַאגעגכרוד זיא סערגנָאק רעד

 טקעיָארּפ-ץעזע רעטעברַא םעד רַאפ נועװַאב רעד סיוטש ןקידרעטייוו ַא ןבעעג

 -ניא ןופ ןוא סעיצַאזינַארָא-רעטעברַא ךָאנ ןופ ןעמוקעגוצ זיא עציטש ,1

 טעברַא רעביא עטימָאק-בָאס רעד רַאפ ןרעהרַאפ ייר ַא ךָאנ ,ןלַאוטקעלעט

 לריוא ןטָארטענסױרַא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,זיוה-ןטנַאטנעזערּפער רעד ןופ

 ןימאששזדנעב טרעבעה ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רַאטערקעס ,רעדוָארב

 יד רעירפ טָאה ,ןטסימָאנָאקע ייר ַא ןוא סליסנואק עזָאלטעברַא יד רַאפ

 -ץעזעג םעד רַאפ טמיטשעג עטימָאק עצנַאג יד םעדכָאנ ןוא עטימָאק-בָאס

 7 :ןעװעג זיא גנומיטשּפָא יד .גיז רעסיורנ ַא ןעוועג זיא סָאד .טקעיארּפ

 ןוא גנולעטש ַא ןעמענ וצ ןטימעגסיוא ןבָאה טיילסערגנָאק עכעלטע .,6 ןנע

 שיטסירעטקַארַאכ .עטימָאק רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא ןזיוועג טינ ךיז ןבָאה

 ןופ עמיטש ןגעג יד ןיא עיטַארקַארויב ןָאינוי רעד ןופ עיציזָאּפ רעד רַאפ

 ,ם .א ירוזימ רעד ןופ רעציזרָאפ זיא דואוו .ירוזימ ןופ ןַאמסערגנָאק ,דואוו

 -ץעזעג סיאול-רענגַאװ םעד רע טציטש ,ןירג םַאיליו יו טקנוּפ ,5 ווָא

 .טקעיָארּפ-ץעזעג רעטעברַא םעד ןנעג טקעיָארּפ

 םעד ןגָארטעגניײירַא עטימָאק-טעברַא יד טָאה ,1988 ,ץרעמ ןט14 םעד

 ריא טלעטשענוצ טָאה טייהרעדנימ יד .סערגנָאק ןיא טקעיארּפ-ץעזעג ןידנאל

 -גנורעכיזרַאפ ַאזַא סָאװ ,םעד ףיוא טיובעג ,גנוניימ עויטַאגענ ,ערעדנוזַאב

 טייהרעדנימ יד טָאה ךַאזרוא רעדנַא ןייק ,לענָאיצוטיטסנַאקמוא זיא םעטסיס

 | | ,ןבעגוצנָא טנאוװעג טינ

 -נעזערּפער םעד ןיא גנומיטשּפָא יד ןעמוקעגרָאפ זיא ?ירּפַא ןט17 םעד

 "זור יד זיא ןעגנַאנענכרוד .רַאפ 40 ,ןגעג ןעוועג ןענייז 188 .זיוה-ןטנַאט

 .ןָא רעטייוו טייג גנורעכיזרַאפ רעתמא רַאפ ףמַאק רעד רעבָא .םַארגָארּפ-טלעוװ

 ,טלעוו רעד ןיא דנַאל קיצנייא סָאד זַא ,ןענָאמרעד וצ קיטכיוו זיא ייברעד
 סָאד זיא ,םעטסיס-גנורעכיזרַאפ עלַאיצַאס עטסקידנעטשלופ יד טנָאמרַאפ סָאװ
 עשירַאטעלָארּפ יד סָאװ עמוס יד טנייטש רָאי ןדעי .ןטעוװַאס ןופ דנַאל
 -עקלעפַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןייזליואוו ןלַאיצַאס םעד רַאפ טרינניסַא הכולמ
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 ןעוועג טּפַאכעגמורַא ןשטנעמ ןָאילימ בלַאה ַא ןוא 22 ןענייז 1992 ןיא .גנור
 גנורעכיזרַאפ רעלַאיצַאס רַאפ טעשזדוב רעד .םעטסיסיננורעכיזרַאפ רעד ןיא

 -סילַאטיּפַאק עלַא ןיא .,?בור ןָאיליב ןביז רעכעה ןפָארטַאב טָאה 1929 ןיא

 ןטינשענ גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא רערענָאמ רעד ןופ זיא רעדנעל עשיט

 רעגרע ךָאנ ןוא דנַאלננע ןיא ןעװעג ןיא ױזַא .רעקיטש עסיורג ןרָאװעג

 ,דנַאלשטיײדדיצַאנ ןיא

 ןעגָארעטעװ-המחלמ יד ןפ ןשרַאמיסונָאב יד

 יד ןשיװצ גנוגעואב א ןבעל םוצ טכַארבעג טָאה טיײקיזָאלטעברַא יד

 יד ןרעדָאפ וצ המחלמ-טלעוו רעד ןופ ןטַאדלַאס ענעזעוועג ןָאילימ ריפ

 ןבעג ייז ףרַאד גנוריגער יד סָאװ סונָאב םעד ןופ גנולָאצסיוא עקידלַאב

 סָאװ ןטַאנָאמ לָאצ רעד טיול טנכערעגסיוא ןיא סונָאב רעד .1949 ןיא

 עכלעוו יד רַאפ .טסניד רעשירעטילימ ןיא ןעוועג זיא טַאדלַאס-סקע רעדעי
 עקידלַאב ַא טכַאמעגסיוא סע טלָאװ רָאי ַא ןופ רעקינייוו טינ טנידעג ןבָאה

 טקוקרַאפ טינ ןעק סָאװ עמוס ַא ,רַאלָאד טרעדנוה ףניפ םורַא ןופ גנולָאצ

 ,טײקיזָאלטעברַא ןוא סיזירק ַא ןיא ןרעוו

 סונָאב םעד ןרעדָאפ וצ ןָאטננישַאװ ףיוא שרַאמ ַא ןופ קנַאדעג םעד

 שרַאמ-רעגנוה ןלַאנָאיצַאנ ןטשרע םעד ןופ ןגָארקעג ןטַאדלַאס-סקע יד ןבָאה

 | ,19351 רעבמעצעד ןיא

 -סקע רעד ןופ ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא שרַאמ-סונָאב רעטשרע רעד

 -רַא ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ,(ןטַאדלָאס ענעזעוועג ןופ גיל) גיל סנעמסיווריוס
 ניל יד .גנוגעווַאב-רעטעברא רעשיטנַאטילימ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ,רעטעב
 -נָאק רעד ,ןָאטנישַאװ ןיא ןטַאדלָאס-סקע טרעדנוה ריפ םורַא טכַארבעג טָאה
 -ננירג טימ טכבַארטַאב סע טָאה עסערּפ יד ןוא טזָאלעגוצ טינ ייז טָאה םערג
 -רַאפ ךיז טָאה ןֹוא ןעלצרָאװ ןגָאלשעג טָאה גנונעװַאב יד רעבָא .גנוצעש

 דנַאל ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ ןיא .רעייפ ַא ןופ טייקלענש רעד טימ טיירּפש
 ,סעיצַאזינַאגרָא ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאטנָאּפס-בלַאה ןוא קיטייצכיילג ןענייז
 ןייטש ןוא טָאטש-טּפיוה רעד ףיוא שרַאמ ַא ןעוועג זיא גנוזָאל סנעמעוו
 ,סונָאב ןופ גנַאלרַאפ םעד ןבעגכָאנ טעוװ סערגנָאק זיב ,גנַאל ױזַא ןטרָאד

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עטסערג יד ,ןָאשזדיל ןַאקירעמַא םעד ןופ רעריפ יד
 טימ ןבָאה ,ןטסילַאטיּפַאק עקיטציא ןוא ןרעציפָא ענעזעוועג ,ןטַאדלַאס-סקע
 ןבָאה ייז ,.ןָאטגנישַאװ ףיוא שרַאמ םעד ןטלַאהוצּפָא טכוזעג תוחכ עלַא
 -ַאב וצ גנונעפָאה רעד טימ סונָאב םעד רַאפ עינַאּפמַאק ַא ןביוהעגנָא ןיילַא
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 ןבָאה עבלעז סָאד .ןענַארעטעװ יד ןופ רעטימענ עטנרָאצענפיוא יד ןקיאור

 יד ."תומחלמ עשידנעלסיוא יד ןופ ןענַארעטעװ ,, יד ןופ רעריפ יד ןָאטעג

 סָאװ ,םעד ןגעג טכַארבעגנפיוא ןעוועג זיא עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק עצנַאג

 ןּפַאכ טציא ןעיינ דנַאלרעטַאפ רעייז רַאפ ןנָאלשעג ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ

 טָאה עסערּפ יד .טלעג ריא ןופ ןסײרוצסױרַא זלַאה ןרַאפ גנוריגער רעייז

 ,ןטסינומָאק יד ףיוא דלוש עצנַאג יד ןפרָאװעג ןוא ןענַארעטעװ יד טרסומענ

 .גיל סנעמסיווריוס-סקע רעד ןופ ץיּפש ןיא ןעייטש סָאװ

 עלַארעביל עצנַאג יד .עסערּפ רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד רָאנ טינ רעבָא

 ףרַאש ןעוועג ןענייז ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןוא גנוניימ עכעלטנפע

 ןגעג ףרַאש ןעוועג ךיוא ןענייז ייז .ןענַארעטעװ יד ןופ שרַאמ םעד ןגעג

 ןייא סָאװ ,ךעלדעש רַאפ טכַארטַאב סע ןכָאה ייז ,סונָאב ןופ גנורעדַאפ רעד

 יד .גנורינער רעד ןופ טלענ טרעדָאפ ןוא סיוא ךיז טלייט רעגריב עּפורג

 -ַאֹּפ יד ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעריפ

 גנוגעוואב ַא ,גנוגעווַאב-ןענַארעטעװ רעד ןיא ןגיל סָאװ ןטייקכעלגעמ עשיטיל

 רעטנזיוט רעטרעדנוה טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןיא ןניוצעגניירַא טָאה סָאװ

 ןעגנַאנעגכָאנ רעדָא וויסַאּפ ןעוועג טציא זיב ןענייז סָאװ ,ןטַאדלַאס ענעזעוועג

 יד .ןזיװעגסױרַא עקַאט ךיז טָאה ױזַא .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ךָאנ

 - ,"טָאטש-טּפױה , רעייז ןיא טָאהעג ןבָאה ןענַארעטעװ יד סָאװ גנורַאפרעד

 .גנוכאופיוא רעשיטילָאּפ רעייז ןפלָאהענטימ ליפ ןוא טלסיירטעגפיוא ייז טָאה

 -ניילק עמערָא ןוא עזָאלטעברַא ןעוועג ןענייז ןענַארעטעװ טייהרעמ עסיורג יד

 .םמרַאפ ערעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ רעמרַאפ ןוא טעטש יד ןיא רעגריב

 זיב ןביילברַאפ ןטרָאד ןוא ןָאטגנישַאו ףיוא שרַאמ ַא ןופ גנוזָאל יד

 יד ןופ ןרָאװענ טּפַאכעגפיוא זיא ,ןרעוו טלָאצעגסיױא טעוװ סונָאב רעד ןענַאװ

 -ַאב ןיא שרַאמ םעד ןופ טייקכאװש יד .עיגרענע סיורג טימ ןענַארעטעװ

 ענָאלָאק עדעי .עיצַאזינַאנרַא רעלַארטנעצ ַא ןופ לגנַאמ םעד ןיא ןענַאטש

 -ַאב ַא טלעפעג טָאה ,סנטייווצ .ךיז רַאפ טלעוו ַא ןעוועג זיא טננעג ַא ןופ

 שיטילָאּפ ןריפנָא ןענעק לָאז סָאװ טפַאשרעריפ עשיטנַאטילימ ,עקיניזטסואוו

 .גנוגעווַאב-ןסָאמ ַאזַא טימ לענָאיצַאזינַאגרָא ןוא

 טפַאשרעריפ ןפַאכרַאּפ ןענָאיּפש ןא ןטסירוטנַאװַא ,רעלדגיווש

 ןבָאה ןטסירעיראק ןוא ןטסירוטנַאװַא ,ןעניױשרַאּפ עלעקנוט ענעדיישרַאֿפ

 -ץיטסוי רעד .סענָאלַָאק עקינייא ןופ ץיּפש רעד ןיא טּפַאכענפױרַא ךיז

 ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ןטנעגַא ענייז עלַא טריזיליבָאמ טָאה טנעמטרַאּפער
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 יד ןיא טייהרעטלעטשרַאפ טקישעגניירַא ייז טָאה ןוא המחלמ-טלעוו רעד

 עבלעז יד) .קינייװעניא ןופ שרַאמ םעד ןסיירוצפיוא ,ןענַארעטעװ יד ןופ ןעייר

 "רעגנוה םעד ןיא ךיוא טעדנעװעגנַא טנעמטרַאּפעדיץיטסוי רעד טָאה קיטקַאט

 .למֹוט ןייק ןפורוצסורַא ןעגנולעג טינ ןענָאיּפש יד ןיא ןטרָאד רעבָא ,שרַאמ

 | (.ןרָאװעג טרילָאזיא לענש ןענייז ייז

 -קירבַאפ רענעזעוועג ַא ,סרעטָאװ .וװ רעטלָאװ יװ ןױשרַאּפ ַאזַא

 רעד ןופ וויטקעטעד ַא ,דארקלופ ,ב .ה ,ןָאנערָא ,דנַאלטרַאּפ ןיא רעטלַאוװרַאפ

 רעד ןופ טנַאיצילַאּפ רענעזעוועג ַא ,רעטרַאק קאָאד ןוא ,רוטנעגַא-סנריוב

 .ןעגנולייטּפֶא עצנַאג ןופ רעריפ ןעוועג ןענייז ,עינַאּפמָאק-ןַאב עינייוװליסנעּפ

 ,גיל סנעמסיווריוס-סקע יד .ץענערג ןייק ןעוועג טינ זיא עיגָאנַאמעד רעייז וצ

 זיא ,שרַאמ-סונַאב םעד ןפורַאבנייא ןיא עוויטַאיציניא יד ןעמונעג טָאה סָאװ

 -רעפעג יו ןענָאיּפש ןוא ןטסירוטנַאװַא ,רעלדניווש יד ןופ ןרָאװעג ןעירשרַאפ

 -רעטנורַא ןוא גנוריגער יד ןוא דנַאל סָאד ןעגנערבמוא ןליוו סָאװ עטיור עכעל

 -נייא ןעמ טָאה ןענַארעטעװ עסַאמ רעסיורג רעד .ןָאפ עשינַאקירעמַא יד ןסייר

 סערגנַאק ןלעוו ןטייוו ןופ ןרעוו ןטלַאהעג ןלעוו "עטיור , יד ביוא זַא ,טדערעג

 .ןענַארעטעװ יד ןופ גנַאלרַאפ ןטכערעג םעד ןקיליװַאב רעכיז רעוואוה ןוא

 ןענַארעטעװ רעטנזיוט ליפ ןענייז ,1952 ,ינוי ןטכַא ןוא ןטעביז םעד

 ןיא .סופוצ ןעגנַאגעג ןוא ןרָאפעג ןענייז ייז .ןָאטננישַאו ןיא ןעמוקעגנָא

 -עג ןוא סענָאגַאװ-ןַאב עקידייל טּפַאכרַאפ דלַאװג טימ ייז ןבָאה רעצעלּפ ליפ

 ךס ַא .טָאטש רעקידרעטייוו רעד זיב ןריפ וצ ייז סעינַאּפמָאק יד ןעגנואווצ

 -ןַאב רעד ןוא ןענַארעטעװ יד ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןסיוטשנעמַאזוצ

 .ספירעש-יטויּפעד ןוא ייצילַאּפ
 ןעמ טסייוו ןָאטגנישַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןענַארעטעװ ?יפיוו יונעג

 טכיירגרעד טָאה לָאצ רעייז ןעוו געט ןעוועג ןענייז סע זַא טצַאש ןעמ .טינ

 1917 ןיא , :ןטפירשפיוא טימ טרישרַאמנירַא ןבָאה ייז .טנזיוט קיצנַאװצ

 -ָאמעד רַאפ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רימ , ; "רעּפעלש --- 1932 ןיא ,ןדלעה ---

 .ןתמא עמענעגנַאמוא עכעלנע ךָאנ ןוא ?? טציא רימ ןגירק סָאװ --- עיטַארק

 עריא ןקָארשרעד ןוא טלמוטעצ ןעוועג זיא גנוריגער-רעוואוח יד

 ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא ןביילב ןלעוװו עזָאלטעברַא יד זַא סעקנושַארטס

 ,ןעמוקעג ןענייז ןענַארעטעװ רעטנזיוט יד .טקריוועג טינ ןבָאה ,זייּפש ןָא

 ,אטסָאקַאנא ּפמעק ,רעגַאל ןטזָאלרַאֿפ ַא ייז ןבענּפָא טזומעג גנוריגער יד טָאה
 ,טָאטש ןטימ ןיא סעדייבעג ענעכָארבעצ עכעלטע ןוא ,טָאטש ןופ ליימ עבעלטע

 ןענעק ןטסירוטנַאװַא ןוא רעלדניווש יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דלַאב

 זַא ,ןעגנונעפָאה עלַא יד .ןענַארעטעװ רעטנזיוט ליפ יד ןרילָארטנָאק טינ



 -טעברַא יד ןופ ענַאל רערעווש רעד טימ שינעעזנייא ןבָאה טעוװ סערגנָאק

 ,ףעשיייצילַאּפ רעד .ךיור יוװ ןרָאװעג ןזָאלבעצ ןענייז ,ןטַאדלָאס-סקע עזָאל

 ןוא רענַאל ןיא ןשטנעמ ענייז טריזינַאנרַא טָאה סָאװ ,דרָאפסעלג-לַארענעג

 ענייז עלַא זַא ןעזענ ךיוא טָאה ,סרעטָאװ ןפלָאהעג קיניזטסואווַאב טָאה

 םעד ןנירק ןעמוקעג ןענייז ןענַארעטעװ יד .,ןפרָאװעגסױרַא ןענייז ןעלטימ

 ןעמוקעג ןענייז דס| ַא .טנעה עקידייל טימ ןייגקעוַא טינ ןלעו ןוא סונָאב

 .סעילימַאפ ערעייז טימ

 ןבָאה ןשטנעמ ענייז ןוא סרעטָאװ סָאװ טימ גנונעפָאה עטצעל יד

 -םיוא ךיז טָאה סערגנָאק ןעוו ןדנואוושרַאפ זיא ,ןענַארעטעװ יד טזייּפשעג

 ןיא ןביולג רעייז .ןניטשעג זיא ןענַארעטעוװ יד ןופ גנונערפיוא יד .טזיילעגנ

 נעט ףניפ .,ּפַאלק ןקידנטכינרַאפ ַא ןטילעג טָאה סערגנָאק ןוא גנוריגער רעד

 -טָאטש יד ןבָאה ןעגנוציז ענייז ןסָאלשעג טָאה סערגנָאק יו םעדכָאנ

 ןזָאלרַאפ וצ נעט ףניפ ןענַארעטעװ יד ןבענעג ןָאטננישַאװ ןופ סרענַאשימָאק

 ,סולשַאב םעד ןגלָאפוצסיוא טנַאזטנַא ךיז ןבָאה ןענַארעטעװ יד ,טָאטש יד

 .רעפלעהסיורַא ענייז ןוא סרעטָאװ ןופ ןעגנואימַאב יד ףיוא טקוקעג טינ

 ןענַארעטעװ יד וצ ףור ַא טזָאלעגסױרַא טָאה .ניל סנעמסיווריופ-סקע יד

 -רַאפ וצ ייז קידנרעדַאפפיוא ןוא ענַאל רעתמא רעד ןנעוװו ננורעלקרעד ַא טימי

 .ןעשעג טינ לָאז סע סָאװ ,טייהרעטריזינַאגרָא ןביילב

 ןרעװ וצ טריטַאטא עטשרע ןעגַארעטעװ עשיטנאטילימ

 םעד רעטנוא ייֵצילָאּפ יד טָאה עקַאטַא רעד ןופ טקנוּפ ןטשרע םעד רַאפ

 יד ואוו זיוה עטרעטעמשעצ:בלַאה סָאד ןבילקעגסיוא דרָאפסעלנ "ןלַארעביל

 יד טימ טנפָאװַאב ,ייצילַאּפ .ןענופעגנ ךיז טָאה ניל סנעמסיווריוס-סקע

 ייוצ .זיוה ןיא ןענַארעטעװ יד ןלַאפַאב ןענייז ,ןפָאװ ענרעדָאמ עטצעל
 -טימ 8 ,ָאגאקיש ןופ רעטעברַא רעשיווטיל ַא ,אקשָאה םַאיליװ ,ןענַארעטעוװ
 ,ןדנואוו ערעייז ןופ ןברָאטשעג ןענייז ,ןָאסלרַאק קירע ןוא ,גיל רעד ןופ דילנ

 טָאה טלָאמעד .ייצילָאּפ יד ןסיוטשעגקירוצ ןבָאה ןענַארעטעװ יד רעבָא

 -ָאוװוער א טזיורב טָאטש-טּפיוה רעד ןיא זַא דיירפיוא םעד רעטנוא ,רעווואה
 טיירגעגנָא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטילימ עלַארעדעפ ןפורעגסיורַא ,עיצול
 טיירגעגנָא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .גנוטסעפ רעקיאייברעד ַא ןיא געט עכעלטע

 ןפורעגקירוצ ןעמ טָאה ייז רעבָא ,(ןטַאדלַאס-םי) ןענירַאמ טנזיוט רָאּפ ַא

 ;ענירַאמ יד זַא ,טײרּפשרַאפ ךיז טָאה גנַאלק ַא .טונימ רעטצעל רעד ןיא

 .םירבח ענעזעוועג ערעייז ףיוא ןסיש וצ טייקטיירג ןייק ןזיוועגפױרַא טינ ןבָאה
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 רעד ןופ בַאטשילַארענעג ןופ טּפיױה ,רוטרַאקעמ סַאלגָאד לָארענעג

 ןופ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג ךעלנעזרעּפ ךיז טָאה ,ײמרַא רעשינַאקירעמַא

 -נַאפניא ןוא עירעלַאװַאק ,ןסקיב-ןישַאמ ,סעקנַאט ; ןעגנולייטּפָא-יײמרַא יד

 ּפמעק םוצ ןסַאג-טּפיוה יד רעביא גָאטימכָאנ טעּפש טזָאלעג ךיז ןבָאה עירעט

 -זַאג ַא ןביוהעגנָא ןּפורט עלַארעדעּפ יד ןבָאה גנונרָאװ ַא ןָא .ַאטסָאקַאנַא

 ךיז ןבָאה עקַאטַאדזַאג רעד ךָאנ .ּפמעק ןופ רעניואוונייא יד ףיוא עקַאטַא

 ענעלָאטש ןיא ןָאטעגנָא ןטַאדלָאס .ןסקיב-ןישַאמ יד ןוא סעקנַאט יד טלקייקעג

 -עג ןבָאה ,טנעה יד ןיא ןטענָאיַאב ןוא םינּפ ןפיוא סעקסַאמדזַאג ,ןעלטיה

 עכעלטנייפ ַא טביירט ןעמ יװ סעילימַאפ ערעייז ןוא ןענַארעטעװ יד ןבירט

 .ןרָאװעג ןדנוצעגנָא ןענייז ךעלדייב יד .עקַאטַא רענעגנולעג ַא ךָאנ ײמרַא

 ןענַארעטעװ יד סָאװ ץלא .ןרָאװעג טנערברַאפ ןצנַאגניא ןיא ּפמעק רעד

 ןבָאה ןטַאדלָאס יד .ןעמַאלפ יד ןיא ןעמוקענמוא זיא ךיז טימ טאהעג ןבָאה

 יד ןופ גנורינער יד .ךעלדייב יד ןופ סָאװטע ןעמענ םענייק טזָאלעג טינ

 ענעזעוועג ,עזָאלטעברַא יד ןגעג המחלמ ןיא סיױרַא זיא ןטַאטש עטקינייארַאפ

 .ןטַאדלָאס

 -לָאס יד .דנַאטשרעדיװ ַא ןָא ןטָארטעגקירוצ טינ ןענייז ןענַארעטעװ יד

 ךיז ןבָאה ןענַארעטעװ ?יפ ,רענייטש טימ ןרָאװעגנ טנגעגַאב ןענייז ןטַאד

 ןופ ?לַאזקיש רעד רעבָא .ןטענָאיַאב יד ןנענ טנעה עליוה טימ טלעטשענ

 טנזיוט עכעלטע יד ,סיוארָאפ ןיא טלגיזרַאפ ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ םעד

 -גנולצולפ ַא ןגענ ןָאט טנעקעג טינרָאנ ןבָאה ןטַאדלַאס-סקע עטנפָאװַאבמוא

 -ַאב ןטַאדלָאס עלארעדעפ ןענָאילַאטַאב ןופ עקַאטַא רעטריזינַאגרָא רעקיד

 -עג ןענייז ןענַארעטעװ יד .זַאנ ןוא סעקנאט ,ןסקיב-ןישַאמ טימ טנפָאװ

 יד ןעוװעג ןענייז ּפמעק ןופ ןעמַאלפ יד .טכַאנ עצנַאג ַא ןרָאװעג ןבירט

 .געוו םעד ןטכיױלַאב ייז טָאה סָאװ טכיל עקיצנַײא

 -ליסנעּפ ןיא לטעטש ַא ןיא ןעמוקעג זיא ןענַארעטעװ יד ןופ ?ייט ַא
 .ןטייז ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװענ ןבירטעצ ןענייז עקירעביא יד .עינייוו

 -כָאנ ןדנואוושראפ ןענייז ןענָאיּפש ןוא רעלדניווש ערעדנַא יד ןוא סרעטָאװ

 עיינ ןפַאש ןוא ןעייר ערעייז ןריזינַאנרָאער טריבורּפ ןבָאה ייז יו םעד

 סָאד זיא ייז ,ןשרעהַאב ןלָאז ייז עכלעוו סעיצַאזינַאגרָא-ןענַארעטעװ .עשלַאפ

 .רערעלוּפָאּפ ןוא רעסערג ןרָאװעג זיא גיל סנעמסיווריוס-סקע יד .ןעגנולעג טינ

 ןופ ןסַאנ יד ףיוא טכַאמעננָא ןבָאה סעסנַאט יד סָאװ שיורעג רעד

 יד ,דנַאל ןרעביא רעדורענ ןלַאסָאלַָאק ַא ןפורעגסיורַא טָאה ןָאטננישַאװ
 -ימ רַאפ ןטכױלַאב ןבָאה ַאטסָאקַאנַא ּפמעק ןטנערברַאפ בעד ןופ ןעמַאלפ
 -רעוואוה רעד ןופ טעטילַאטורב עמַאזיורג עצנַאג יד סעקינשַאּפערָאה ןענַאיל
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 יד ןפרַאו טריבורּפ טָאה ,לעשטימ ,לַארענעשזדײנרױטַא סרעוואוה .גנוריגער
 עטשרמולכ ַא טכַאמעג טָאה רע .ןטסינומָאק יד ףיוא טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ
 -ומָאק יד ןופ "ןעגנורעוושרַאפ עכעלקערש , ןענופעגסיוא ןוא גנוכוזרעטנוא
 סעסינשַאּפערָאה עֶלַא טינ .טסנרע ןעמונעג טינ םיא טָאה רענייק רעבָא ,ןטסינ
 -ַאטיּפַאק רעצנַאג רעד ןענַאטשעג זיא ןרעוואוה רעטניה זַא ,ןעזעג רעבָא ןבָאה
 -ַאב ןיא שזַארוק ןוא טומ סרעוואוה טרידָאלּפַא טָאה סָאװ ,סַאלק רעשיטסיל
 -םיוא ,סעקינשַאּפערָאה ןענָאילימ ,"רעּפעלש , יד ןוא עטיור יד ןעלדנַאה
 טפַאשרענגעג ןייז ןופ טנרָאצרעד ןוא ןטַאטדלַאוװג סרעוואוה ןגעג טכַארבעג
 רעייז טזָאלעגסיוא ןבָאה ,עזָאלטעברַא יד רַאפ ףליה ןופ םַארגָארּפ רעדעי וצ
 ןבילקעגסיוא טייחרעמ רעסיורג ַא טימ ןוא רעוואוה ןשינַאקילבוּפער ןגעג סַאה
 רַאפ ,יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ טַאדידנַאק ,טלעווזור .ד ןילקנערפ
 --- ײטרַאּפ-יװוצ רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עטמירַאב סנינעל .טנעדיזערּפ
 ךיז טָאה ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןזַאושזרוב ןופ םעטסיס --- ײטרַאּפ-ירד רעדָא
 .טקיטעטשַאב קידנצנעלג לָאמַארעדיוװ

 םזילַאטיפַאק ןופ טנעה עשיטילָטּפ ייווצ יד ןופ סיטסירעטסַארַאכ סגינעל

 ,ןזיוועגנָא 1920 ןיא רעטעברַא עשילגנע יד וצ ווירב ןייז ןיא טָאה ןינעל

 -נָאק יד ,ףיוא טלַאה םזילַאטיּפַאק רעשיטירב רעד סָאװ ןעײטרַאּפ ייווצ יד זַא

 -וצ זיא טייצ רענעי טניז) ,ײטרַאּפ עלַארעביל יד ןוא ײטרַאּפ .עוויטַאװרעס

 טימ טנעה ייווצ יד ןענייז ,(ײטרַאּפ-רָאביײל יד ,ײטרַאּפ ַא ךָאנ ןעמוקעג

 ייווצ זבָאה ףרַאד םזילַאטיּפַאק .טריגער םזילַאטיּפַאק רעשילגנע רעד עכלעוו
 -ידערקסיד טרעוו ײטרַאּפ ןייא ןעוו ,דימ טרעוו טנַאה ןייא ןעוו לייוו ,טנעיה
 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד סױרַא טלעטש ,ןסַאמ יד ןשיוװצ טסַאהרַאפ ןוא טריט

 עטייווצ יד זַא ,ןעקנעד ןסַאמ יד .ײטרַאּפ עטייווצ יד ,טנַאה עטייווצ ןייז סָאלק

 ײטרַאּפ רעד ןופ שרעדנַא קרַאטש זיא ,עיציזָאּפָא רעד ןופ ײטרַאּפ יד ,ײטרַאּפ

 זפרַאװ ןוא ןלַאװ יד ןיא ךעלטפעק-םיטש יד וצ ןעייג ןסַאמ יד ,טכַאמ ןיא

 -עיציזָאּפָא יד טכַאמ ןיא ןיירַא ןעגנערב ןוא ײטרַאּפ עקידנריגער יד רעטנורַא

 ערעייז ּפַאלק ַא טגנַאלרעד טימרעד ןכָאה ייז זַא ,ןביולנ ןסַאמ יד .יײטרַאּפ

 רעד ןיא ןשטנעמ עיינ קידנביילקסיוא ,עגַאל רעייז טרעסעברַאפ ןוא רעשרעה

 ןופ טנַאה עטייווצ יד ןבילקעגסיוא ייז ןבָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא .,גנוריגער

 ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןקידנשרעה ןבלעז

 רעד .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא זיא דנַאלגנע ןיא יו עגַאל עבלעז יד

 -בוּפער יד ,ןעײטרַאּפ עסיורג ייווצ טסניד ןייז וצ טָאה סַאלק רעקידנשרעה
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 טמערוטשענ ןבָאה סָאװ ןסַאמ יד .יײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד ןוא עשינַאקיל

 -ןגעג םעד רַאפ קידנעמיטש זַא ,טביולנעג ןבָאה גנוריגער-רעוואוה רעד ןנענ

 ,טריגער טָאה רעוואוה ןעמעוו רַאּפ ,טירטס-לָאוװ ּפַאלק ַא ייז ןבינ טַאדידנַאק

 רע .,ןפַאמ יד ןעגנַאפ וצ ןזַארפ עלַאקידַאר ךס ַא טצונַאב טָאה טלעווזור

 רעבמעווָאנ ,טלָאמעד ןבָאה ןסַָאמ יד .ןריקנַאב יד ןגעג ןטָארטעגסױרַא זיא

 ןיא טַאדידנַאק-נענ רעשיטַארקַאמעד סרעוואוה זַא טסואוועג טינ ,2

 עטייווצ ַא סיוא ןביילק ייז זַא ,טירטסד-לָאװ רעבלעז רעד ןופ טנַאה עטייווצ ַא

 רעירפ טָאה רעוואוה ןעמעוו ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק ןבלעז ןופ גנוריגער

 ןיא גנושיוטנַא רעייז ,סעיזוליא עסיורג טנַאמרַאפ ןבָאה ןסַאמ יד .טנידענ

 .רעטעּפש ןעמוקעג זיא ןטסעווזור



 לטיּפַאק רעטסקיסיירד-ןוא-טכַא

 םַארגַארּפ -"יגנובעלפיוא סטלעוווור
 טרעסערגרַאפ טָאה טלצוװזור -- .עיגָאנַאמעד .טלַאיצַאס סטלפווזור
 -טצברַא טפַאשצנּפָא טינ טָאה .א.ר.נ --- .ןטסילַאטיּפַאק ןופ ןטיּפָארּפ
 ץטקרַאטשרַאֿפ יד --- .טפַארק-ףיוק טרעבעהפג טינ ןוא טיײקיזַאל
 טריזינַאגרָא ןייז וצ טכצר סָאד --- .שינעגָאי ןוא ץיצַאזילַאנָאיצַאר
 ןפלפה רצריפ .ּפ .ס ןוא .ל וװָא .פ .א --- .ריּפַאּפ ןפיוא ןבילבצג זיא
 ןוא 1933 ןיא שילַאװכ-קיירטס יד -- .ספיזוליא .א.ר.נ ןטײרּפש
 -טכורפ יד --- .ָאקסיצנַארפ ןַאס ןוא סילָאּפַאענימ ,ָאדילָאט --- .4
 רעצרוק רעד --- .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טייקיטעט ץרַאב
 יד -- .ןטלעװוור ןוא רשריּפ .ל וװָא .פ .א יר ןשיווצ זגורב
 סַאלק רצקירנשרפח --- .ןעננוטיירברָאפ-גירק ןופ גנוקרַאטשרַאּפ
 ץסיורג שקירנעמוקנָא יד---.ןעלטימ ץשיטסישַאפ רעטפָא טצונַאב

 .ןפמאק-רעטשברא

 ץרעמ ,זיוה ןסייוו ןיא טרישרַאמענניירַא טָאה טלעווזור .ד ןילקנערפ
 סָאװ ,עינַאּפמַאק-לַאװ רעשיגָאגַאמעדזלַאיצַאס רעלַאסָאלָאק ַא ךָאנ ,1999 4
 סָאװ ,דנַאל ַא ןופ עטכישעג רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןכיילג ריא םיוק טָאה
 .סעינַאּפמַאקדלַאװ ןיא עיגָאנַאמעד רעלַאיצַאס טימ סיוא ךיז טנכייצ

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה ,סנעשיטילָאּפ עטוג יו
 עטיירב יד ייב ןרָאצ ןוא טייקרעטיב ענעבילקעגנָא יד טצונעגסיוא קרַאטש
 טלעווזור .גנוריגער-רעגנוח-רעוואוה רעד ןגעג גנורעקלעפַאב רעד ןֹופ ןטכיש
 טָאה רע .ןעגנוזָאל ערטיכ ייווצ טדימשענסיוא סעדערילַאװ ענייז ןיא טָאה
 -ָארּפ קיצכַא ."שטנעמ רענעסעגרַאפ , א ךיז טניפעג דנַאל ןיא זַא ,טרעלקרעד
 .עירָאגעטַאק רענעסעגרַאפ רעד וצ ןעגנַאלַאב גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצ
 ענעסעגרַאפ יד ןבעג רע טעוװ ,טנעדיזערּפ ןרעוו טלייוורעד טעוװ טלעווזור ןעוו
 -טנעדיזערּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ,(הכרעמ ,עילָאד) "ליד םעיינ, ַא ןשטנעמ
 ףליה ,גנורעכיזראפ עזָאלטעברַא ןנַאזוצוצ טליופעג טינ ךיז טָאה טַאדידנַאק
 .ג ,.ד .א רעזייה ןוא ןטפעשעג עניילק ןופ רעמיטנגייא יד ,רעמרַאפ יד

 ןגעג ןעמיטש 292,391,828 טימ ןרָאװעג טלייוורעד זיא טלעווזור

 ןענייז ןטַאטש עשינַאסילבוּפער ערעכיז ייר ַא .ןעמיטש 18,981 ,027 סרעוואוה
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 ךיוא טלעווזור טָאה רעטעּפש רָאי ַא .רענַאל ןשיטַארקָאמעד ןיא רעכירַא

 ,סערגנָאק ןופ רעזייה עדייב ןיא טייהרעמ עשיטַארקַאמעד עסיורג ַא ןנָארקעג

 .ןעגנוכערּפשרַאפ ענייז ןריפוצכרוד יירפ ןגעלעג זיא געוו רעד

 ילַאװ םעד ןופ טשיױטנַא ןבילברַאפ זיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד

 טָאה ,ּפ ,ס יד סָאװ ןעמיטש ןָאילימ ףניפ רעדָא ריפ יד טָאטשנָא .טַאטלוזער

 -ַאטיּפַאק רעד ןופ עציטש רעכעלטניירפ רעד קנַאד ַא ,ןנירק וצ טכירעג ךיז

 ןגיוצענ ,סַאמָאט ןַאמרָאנ ,טַאדידנַאק-טנעריזערּפ ריא טָאה ,עסערּפ רעשיטסיל

 -טנעדיזערּפ רעד ,רעטסָאפ .ןעמיטש 884,181 --- ןָאילימ א ןופ רעקינייוװ

 102,991 ןגָארקענ לעיציפָא טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטפינומָאק רעד ןופ טָאדידנַאק

 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד זיא ןטאטש עקיטכיוו עקינייא ןיא  ,ןעמיטש

 ,לָאמ עלַא יװ ,ןענייז ןעמיטש ךס ַא ;טָאלַאב ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעטנורַא

 ,1998 ןיא יוװ טלּפָאד ןעוועג סָאד זיא ,ױזַא וליפַא ,ןרָאװעגנ טלייצרַאפ

 : טרעכיזרַאפ ךעלרעייפ טלעווזור טָאה עדער-עיצַארונָאניא ןייז ןיא

 םעד ןיא רעטרע עכיוה ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענייז רעשיוט-טלעג וד,
 ?ּפמעט םעד ןרעקמוא רימ ןענעק טצויא .עיצַאזוליװיצ רעזנוא ןופ לפמעמ

 ווו ,ןפוא םעד ןיא טגיל רעקמוא םעד ןופ סָאמ יד .ןתמא עטלַארוא יד וצ

 זיולב יוװ רעלעבָאנ ןענייז סָאװ ,ןטרעוו עלַאוצָאס ןדנעװנָא ןלעוו רימ יוזַא

 "ןטיפָארּפ-טלעג

 טקנוּפ ןטסקירעדינ םעד ןיא גנורינער יד ןעמונעגרעביא טָאה טלעווזור

 טזומענ רע טָאה עדער-עיצַארונָאניא ןייז ךָאנ עדנוטש עבלַאה ַא .סיזירק זופ

 ; טייצ ךָאװ א ףיוא דנַאל ןופ ןעקנַאב עֶלַא ןסילשוצ עיצַאמַאלקָארּפ ַא ךרוד

 -- טכאמענוצ ןיילַא ךיז ןעקנַאב יד ןטלָאװ ,טירש רעקילייא רעד טינ ןעוו

 ,לָאמַאבָאנ ןענעפע וצ ךיז טכיזסיוא םעד ןָא

 ןטסילַאטיּפַאק יד ןפלָאהעג טָאה טלעוװזור

 .שינרענע ןוא לענש טלדנַאהעג טָאה טלעווזור זַא ,ןבעגוצ ףרַאד ןעמ

 -יזערּפ ןייק סָאװ ,טכַאמ-לופ סערגנָאק ןופ ןנָארקעג ןוא טרעדָאפעג טָאה רע

 ןענייז ןענַאגרָא-גנוריגער ייר ַא .טייצ-ןדירפ ןיא טנָאמרַאפ טינ טָאה טנעד

 ןופ ןגָאװ ןכעלטפַאשטריוװ םעד ןּפוטשוצסױרַא ,ןרָאװעג טלעטשעגנייא ךיילנ

 רַאלָאד ןָאיליב ןעצ וצ טנעָאנ טַאהעג ןבָאה ןענַאגרָא יד .עטָאלב רעפיט רעד

 ןעגנערב טפרַאדַאב ייז ןבָאה עמוס רעקיזיר רעד-טָא טימ .טייצ רָאי ייווצ ןיא

 .גנובעלפיוא עשימָאנָאקע עטגָאזעגוצ יד

 -לוזער רענייר רעד זיא ,עיצַארטסינימדַא-טלעווזור ןרָאי ייווצ עלופ ךָאנ
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 עקיליײװטיײצ ַא --- םַארגָארּפ-ננובעלפיױוא רעטקיױוּפעצ-קידלַאװג רעד ןופ טָאט

 ירַאֿפ ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,םזילַאטיּפַאק ןופ גנוּפַאכרעביא-םעטָא

 יףיוֵה רעטרענעלקרַאּפ ַא ןיא ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד רַאפ ןטיפָארּפ עטרעסערג
 .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסַָאמ יד רַאפ טפַארס

 סנענייפ ןָאשקָארטסנַאקער יד יװ ,ןטפַאשרעּפרעק עלעיצעּפס עלַא יד
 יד ,ןָאשיײרָאּפרָאק גניזוָאה יד ,(ןרעוואוה ןופ ךָאנ טעדנירגעג) ןָאשיירַאּפרָאק
 -דַא לערושטלָאקירנַא יד ,(.א.ר.ג) ןָאשיײרטסינימדַא ירעווָאקיר לַאנָאשעג
 ןענַאגרָא לַאפ-טיונ עסירעביא יד ןוא (,א.א.א) ןָאשיײרטסינימדַא טנעמטסָאשז
 םעטסיס עטריטָארקנַאב עקיטציא יד ןעװעטַאר וצ : קעווצ ןייא טַאהעג ןבָאה
 טעטש יד ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד ןופ גנונעכער ןפיוא
 : ,סמרַאפ יד ףיוא ןוא

 יּפַאק יד סָאװ תואולה עטקעריד ןיא ןעגנוצירּפשנייא-טידערק עלַא יד

 יד טימ ןעמאזוצ ,גנורינער:טלעווזור רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ןטסילַאט
 לייט ןרעסערג ַא ןרעדָאפ ןופ רעטעברַא יד ןטלַאהוצּפָא ןעננואימַאב .א.רנ
 ןטיפָארּפ יד ןביוהעג קידלַאװג טָאה ,עיצקודָארּפ רעייז ןופ טרעוו םעד ןופ
 -יטנַא יר ןדיימוצסיוא ןּפָא ןפלָאהעג ייז טָאה .א.ר.נ יד .ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ

 ןקרַאטשרַאפ וצ ןוא ןזיירּפ יד ןרעכעה וצ טריפעג טָאה סָאד .ןצעזענ טסָארט
 ןופ ןגייווצ עלַא ףיוא לַאטיּפַאק-סיורנ ןופ לָארטנָאק ןשיטסילָאּפָאנָאמ םעד

 (* טפַאשטריװ רעד

 רעטעברַא יד ןופ עגַָאל עטרעגרערַאפ יד ןוא ןטיפַארּפ ןופ ססוא רעד

 -רַאֿפ וצ טכַאמענ טָאה טלעווזור סָאװ ןעגנוננערטשנָא עלעיצעּפס יד

 ,עיצקודָארּפ יד ןביוהעג סָאװ קינייוו ןבָאה ,ענַאל עשימָאנָאקע יד ןרעסעב

 טאלק רעשישסילַאטיּפַאק רעד סָאװ לײט סעד טרעכעהעג רעבָא ןבָאה ייז

 ןעמַאטש ןטנעדיוויד ןוא ןטיּפָארּפ עקידנגייטש יד .עיצקודָארּפ רעד ןופ טגירק

 -רַאפ רעד ןופ יו ,קלח ןשיטסילַאטיּפַאק ןטרעסערגרַאּפ םעד ןופ רעמ

 .עיצקודָארּפ רעטרעסערג

 -ָאטָא עטסערג יד ,עינַאּפמָאק סרָאטָאמ לַָארענעשזד יד טָאה 1989 ןיא

 ןופ טכירַאב ַא טלעטשעגוצ ,1084 ,יַאמ ןבָאה ןָאסּפמאט ןוא וָארַאד סנערַאלק (*

 ןופ טייקיטעט רעד רעביא -- ןטלעוװזור ןופ טלעטשַאב -- גנוכוזרעטנוא רעייז

 ןעוועג זיא טכירַאב רעד .ץנערוקנָאק רעקידרשוי ןופ סדוָאק עריא ןוא .א.ר.נ רעד

 סָאװ ,.איר.נ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטיטסילָאּפָאנָאמ םעד ןגעג עגַאלקנָא עפרַאש ַא

 .עירטסודניא רעד ןופ ןָאמטפעשעג םעניילק םעד סיורַא טביירפ
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 -רַאפ ןיא זיא סָאד .רַאלָאד ןָאילימ 83 ןופ ןטיפָארּפ ןדלָאמענ ,עמריפ-ליבָאמ

 ןטיפָארּפ יד ןענייז 1984 ןיא ,1932 ןיא ןטיפָארּפ רַאלָאד 600,000 טימ ךיילג

 .רַאלָאד ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ףלע ףיוא ןניטשעג

 -מָאק ןוא ןָאליד זיוה-ןעקנַאב רעד ןופ טריפעגנכרוד גנוכוזרעטנוא ןַא

 טלעטשעגטסעפ טָאה ,סעמריפ עסיורג 924 ןופ טפנוקנייא םעד רעביא עינַאּפ

 ןעוועג 1954 ןופ ראי ?טרעפ ןטייווצ םעד ןיא ןענייז ןטיפָארּפ ערעייז זַא

 ,"זמיימ , ),1995 ןופ רָאי ?טרעפ ןבלעז םעד ןיא יו רעסערג טנעצָארּפ 27 טימ
 (.1934 ,12 טסוניוא

 ןבָאה ,קרָאי וינ ןופ קנַאב וורעזער רעלַארעדעפ רעד ןופ ןרעפיצ יד טיול

 112 ףיוא 1924 ןיא ןטיפָארּפ ערעייז טרעסערגרַאפ סעמריפ עסיורג 0

 -רָאק עטסערנ 290 ןופ ןטיפָארּפ יד .1958 טימ ךיילנרַאפ ןיא טנעצָארּפ

 ןוא 4230 ןופ עמוס יד טכיירגרעד דָאירעּפ ןבלעז םעד ןיא ןבָאה סעיצַארָאּפ

 יד ןיא רַאלָאד ןָאילימ 2098 עגרַאק יד טָאטשנָא ,רַאלָאד ןָאילימ ןבלאה ַא

 ןיא טלּפָאדרַאפ ךיז טָאה ןרענָאילימ לָאצ יד ,19233 ןופ ןטַאנָאמ ןיינ עבלעז

 ךָאנ ןעגנערבסיורַא ?פייווצ ןָא טעוו 1954 רַאפ טכירַאב רעלופ רעד ,53

 ,רָאי א רעכעה ןוא ןָאילימ ַא ןופ ןטפנוקנייא טימ ןשטנעמ לָאצ ערעסערנ ַא

 ןיא טלניּפשענּפָא ןיא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ענַאל עטרענרערַאפ יד

 -ינַאגרָא עשיטסיטַאטס יד ,דראָאב ץנערעפנָאק לַאנָאשענ רעד ןופ ןרעפיצ יד

 | .רעבעגטעברַא יד ןופ עיצַאז

 ולוו

 .1088 ילוי יוװ רעכעה טנעצָארּפ 19.1 -- ןיול רענײמעגלַא -- = 7 2

 ,1988 ילוי ןיא יו רעקירעדינ --2.1 -- טפַארק-ףיוק עלַאער -- 7 /

 -רעד טָאה סָאװ ,עיצקודָארּפ ןופ טקנוּפ רעכיוה ַא ןעוועג זיא 1994 ינוי

 רעד ןיא ילוי ןיא ,1926 ןיא עיצקודָארּפ רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכַא טכיירג

 רעטנורַא-גרַאב רעד .טנעצָארּפ 78 ףיוא ןלַאפעג רעטעמָארַאב רעלעירטסודניא

 רעד זיא רַאפרעד .רעסידנעטש ַא ,ןעמַאנסיוא קינייו טימ ,זיא סעצָארּפ

 ,1982 בייהנָא טנעצָארּפ יירד ףיוא ןלַאפענ ןיול רעלַאער

 ןעוװעג זיא יז סָאװ א ןײז טלָאזעג טָאה יז סָאװ --- .א.ר.1 יד

  רַאֿפ טנעמורטסניא רעטססיטכיוו רעד ןייז טפרַאדַאב טָאה .א.ר.נ יד

 טפַארק-ףיוק יד ןביֹוה טלָאזעג טָאה .א.ר.נ יד .גנובעלפיוא רעשימָאנָאקע
 : ךרוד רעטעברַא יד ןופ
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 ; ןיול ןרעכעה 1

 ; ןדנוטש ערעצריק 2

 ,טריזינַאגרָא ןייז וצ טכער סָאד .

 טבעלקריוורַאפ טינ זיא טקנוּפ ןייא ןייק זַא ,ךיז טָאה טזָאלענסיױוא

 ,ןבעל ןיא ןרָאװעג

 28 ןופ ןיול-םומינימ ַא טמיטשַאב ןבָאה סדוָאק יד .ןיול'סומיגימ רעד |

 רעד זיא עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא .עדנוטש ַא טנעס 40 זיב טנעס
 רַאלָאד 12 ןוא ןטַאטש-ןופצ יד ןיא ךָאװ ַא רַאלָאד 18 ןעוועג ןיול-םומינימ
 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,ןיול-רעננוה םעד בילוצ .ןטַאטש-םורד יד ןיא

 -עג ןיול-םומינימ רעקירעדינ רעד זיא ,סעירטסודניא טייחרעמ רעסיורג רעד
 .רעטעברַא עטלושעג-בלַאה ןוא עטלושעג-טינ רַאּפ גנורעכעה עניילס ַא ןעוו
 -נואימַאב סטלעווזור בילוצ ןעמוקענ זיא סָאװ ,תורקי רעקידנגייטש רעד רעבָא

 רעטעברַא עטלושעג יד .גנורעכעה-ןיול עניילק יד ןעגנולשעגנייא טָאה ,ןענ
 .סדוָאק יד ןופ טינש-ןיופ ןטקעריד ַא ןעמוקַאב סעירטסודניא ייד ַא ןיא ןבָאה

 ןעלטימ סגבעל ףיױוש תורקי רעקידוגײטש רעד

 ,ןבעגענוצ סַאלַאװ רַאטערקעס-רוטלוקירנַא רעד טָאה 1958 ץרעמ ןיא

 סַאלַאװ .טנעצָארּפ 84.2 ףיוא ,1988 ץרעמ טניז ,ןגיטשעג ןיא זייּפש ןַא

 רעבירָאפ ןייז טעו רָאי בלַאה רעד רעדייא זַא ,טרעכיזרַאפ ץלָאטש טימ טָאה

 ןבעגעגנָא זיא גנורעייטרַאפ יד .טנעצָארּפ 11 ךָאנ ףיוא ןנייטש זייּפש טעוװ

 ןופ ענַאל יד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא .רעמרַאּפ יד ףליה ַא יװ ןרָאװעג

 -סודניא רַאפ רערעיײט ךָאנ ןלָאצ וצ סיוא טמוק םיא ?ייוו ,רענרע רעמרַאפ

 םעד וצ ןעמענ סעינַאּפמַאק-זייּפש יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןטקודָארּפ עלעירט

 רעד זיא סָאד .ןטקודָארּפ-םרַאפ ףיוא ןזיירּפ ערעכעה יד ןופ לייט ןטסערנ

 ןטינשעגנ טָאה סָאװ ,.א .א .א רעד ןופ םַארנָארּפ רעד ןופ וטפיוא רענייר

 ןוא ןסּפעש ,יס ןענָאילימ טעליוקענסיוא ןוא ?טירד ַא ףיוא חטשיייזרַאפ םעד

 ,ןטקודָארּפ-םרַאפ ןיא ?לגנַאמ ןכעלטסניק ַא ןפַאש וצ ,םיריזח

 רעמוז בייהנָא ןרָאװעֶג טרענעלקרַאפ זיא סָאװ ,עזָאלטעברַא לָאצ יד

 .פ .א יד .ָאטינ ןענייז ןרעפיצ עלעיציּפָא ןייק .ןגיטשעג רעדיוו זיא ,4

 וצ טנעָאנ ןבעגעגנָא טָאה ,עזָאלטעברַא ןצנַאגניא רָאנ טנכער סָאװ ,.5 ווא

 -יסָאסַא שטריוסיר רָאבייל יד .1939 רַאורבעפ ןיא עזָאלטעברַא ןָאילימ ףלע

 לָאצ יד ןבעגעגנָא טַאנָאמ ןבלעז ןרַאּפ ןטכירַאב עריא ןיא טָאה ןָאשייא
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 ןיא טלַאה ײמרַא עזָאלטעברַא יד ,זיא רָאלק ,ןָאילימ {ד רעכעה עזָאלטעברַא
 .ףליה רַאפ ןטנַאקילּפַא לָאצ רעקידננייטש רעד ןופ ןעז ןעמ ןעק סָאד .ןסקַאװ

 יד ףיוא ןעוועג ןשטנעמ טנזיוט 820 ,ןָאילימ 22 ןענייז 1999 רַאורבעפ ןיא

 (*,ףליה ןנירק עזָאלטעברַא עלַא טינ טייוו ןוא ןעלטעצ-ףפליה
 עכעלטינשכרוד יד ןיא ,ןעמַאנסיוא עקינייא טימ .ווטשיטעברַא יד

 38 ןבָאה ןכַאפ-לדָאנ עקינייא) .ןדנוטש 40 --- סרוָאק יד ןיא ךָאװ-טעברַא
 ,סעיטסודניא-גנונידַאב ענעפורעג-יוזַא יד ןיא רעטעברַא יד ןוא ןדנוטש
 (.ךָאוװ-טעברַא ערעגנעל ליפ ַא ןבָאה ,.ַא .א ןטוועצַאמרַאפ ,רעפיוקרַאפ יו
 טינ ןעוו ,גנורעסעברַאפ עקידנטיידַאב ַא ןיא ךָאװ-טעברַא עטצריקרַאפ ַא
 סָאװ ,סדוָאק יד ןיא ןענופעגסיוא ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד סָאװ ,רעכעל יד
 רעטעברַא יד ףיוא ןענניוװצוצפיורַא טנַאה עיירפ ַא ייז ןבענעג שיטקַאפ ןבָאה
 ןטרָאד) .עירטסודניא-ליבָאמָאטָא רעד ןיא לַאפ רעד יװ ,ןדנוטש ערעגנעל
 ַא טיול רָאנ ,ךָאװ-טעברַא ןיא טיול טינ טנכערעג ןדנוטש קיצרעפ יד זיא
 -ַארּפ רעטעברַא יד ןזומ ןָאזעס ןיא זַא ,טניימ סָאד .דָאירעּפ ןסירָאי-בלַאה
 טיײקיזָאלטעברַא רענעגנואווצעג ַא ןופ גנונעכער ןפיוא ןדנוטש עגנַאל ןעוועצ
 ךעלטיגשכרוד ךיז טמוקַאב ,ןכָאװ 28 ףיוא טלייטעננייא ,ןָאזעס ןכָאנ

 | (.ןדנוטש-טעברַא 40 ןופ רעקינייװ
 ןוא עיצַאזילַאגָאיצַאר ערעיוהעגמוא יד ןרָאװעג זיא גָאלּפ רעטסערג רעד

 ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ טעטלַאװרַאפ ,ןטעטירָאטָא-דוָאק יד סָאװ ,שינעגָאי
 פיפ ןיא רעטעברַא םעד ןופ גנוגנערטשנָא יד .ןריפוצנייא טביולרעד ןבָאה

 רעטנוא רעירפ יו עיצקודָארּפ רעמ סױרַא ןגירק רעבעגטעברַא יד .רעסערג |
 עירטסודניא-?יבָאמָאטָא יד ,רעדיוו ,קידנעמענ .ךָאװ-טעברַא רערעגנעל ַא
 -גנושרָאפ .א.ר.נ רעד ןופ טכירַאב רעלעיציפָא רעד טָאה ,ליּפשייב ַא רַאפ
 טכַארבעגסיױורַא ,ןָאסרעדנעה .ל רָאסעּפָארּפ ןופ טריפעג ,גנוליײטּפָא-רינַאלּפ ןוא
 .שזַאנָאיּפש ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעכעלשטנעממוא ןופ ןטקַאפ עכעלקערש
 -?יבָאמָאטָא יד .1998 רַאורבעּפ ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא טכירַאב רעד
 .םעירטסודניא עקירעביא יד ןופ רעסעב טינ ןוא רעגרע טינ זיא עירטסודניא
 רעייז ןיא ,רעטעברַא-ליטסקעט יד ןופ ןעננורעדָאפ-טּפיוה יד ןופ ענייא
 ןכעלקערש םעד ןפַאשוצּפָא ןעוועג זיא ,1954 רעבמעטּפעס ,קיײרטסדלַארענעג

 -וצ עטימַאק-גנוכוורעטנוא סַאידרַאװגַאל רָאיעמ טָאה ,1989 ,ץרעמ ףוס (*
 ןינ ןיא םיונ ןדייל ןשטנעמ טנזיוט 664 ,ןָאולימ ייווצ זַא ,טכירַאב ַא טלעטשעג
 רעד ןופ טפלעה דלַאב זיא סָאד .וָאלטעברַא ןענייז רענידרַאפ-טיורב יד ףייוו ,קרָאי
 ,גנורעקלעפַאב רעקרָאו ןונ רעצנַאג
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 ךרוד ,רענייב יד ןופ טפַאז יד סיוא טניוז סָאװ ,םעטסיס "טוָא-שטערטס,

 .גנודָאלנָא-ריצודָארּפ רענעננואווצענפיורַא-םַאזיורג ַא

 ןָאשקעס רעטמירַאב-קירעיורט רעד .טריטנַאגרָא ןייז ןצ טכער סָאד

 -ַאֿב ךעלקירדסיוא טָאה סָאװ ,(.א.ר.נ רעד ןופ לייט רעטעביז) ייא ןעוועס
 רעייז ןופ ןָאינוי ַא וצ ןעננַאלַאב וצ רעטעברַא יד ןופ טכער סָאד טנרָאװ

 -ָאעט .סרַאפ ןלַאטורב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,לאװסיױוא םענעגייא

 וצ ןעמוק טפרַאדַאב ןענַאגרָא-ריפסיוא ענייז ןוא ץעזענ סָאד טָאה שיטער

 -טעברַא יד ןענניוצ וצ ןעגנוטערטסיורַא ערעייז ןיא רעטעברַא יד ףליה

 ענענייא ערעייז ןיא טריזינַאנרָא ןייז וצ טכער רעייז ןענעקרענָא וצ רעבעג

 -נירַא עירענישַאמ .א.ר.נ עצנַאנ יד זיא ,טייקכעלקריוו רעד ןיא .סנָאינוי

 יטסָארפ עלַא ןיא ,רעבענטעברַא יד ןופ טייז רעד ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעג

 -ןענישַאמ ,םונימולַא ,לָאטש ןוא ןזייא ,ליבָאמָאטָא יו ,סעירטסודניא עטרייציפ

 .וו ,זַא .א ןענַאלּפָארע ,ןטקודָארּפ עשימעכ ,יובעג

 -ַאב ןוא לדניווש ןופ לַאװק רעטסערג רעד ןרָאװעג זיא א-7 ןָאשקעס

 רָאבייל לַאנָאשענ רעד ןופ רעציזרָאפ בייהנָא ןופ ,רענגַאװ רָאטַאנעפ .גורט

 סנָאיני-עינַאּפמָאק יד ןענייז ןיילַא 1983 ןיא זַא טצַאשענּפָא טָאה ,דראָאב

 ,יזמייטמ, קרָאי וינ ,?קיטרַא סרעגנַאװ) .טנעצָארּפ 109 ףיוא ןסקאוועגסיוא

 (.1954 ,11 ץרעמ

 רוָאק-ליבָאמָאטָא רעד זַא ,ןרָאװעג טיירדרַאפ ױזַא ןיא ץעזעג סָאד

 רעד .קירבַאפ רעדעי ןיא סעּפורג-טייהרעדנימ טנעקרענָא שיטקַאפ ןיוש טָאה

 .ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא טפַאשרעה-טעטירָאיַאמ ןופ ּפיצנירּפ רעשיטַארקַאמעד

 ערעייז ןטלַאּפש וצ ןטייקכעלגעמ ַא ןטסילַאטיּפַאק יד ןבעגעג טָאה ןייֵלַא סָאד

 יד ןיא סעּפורג עניילק ןריזינַאגרָא וצ ןעוועגנ רעווש טינ זיא ייז ,רעטעברַא

 "דנַאהרַאפ עוויטקעלָאק יד ןיא טפַאשרעטערטרַאפ ייז קידנבעג ןוא ,ןקירבַאפ

 גנובָארגרעטנוא רעד וצ טריפ סָאװ ,עיצַאזילַארָאמעד ןעננערבניירַא ,ןעגנול

 .ןָאינוי רעתמא רעד ןופ

 ךיוא ןבָאה סעירטסודניא לָאטש ןוא ליבָאמָאטָא יד ןיא סדוָאק יד

 "נא ןענעק רעטעברַא .םעטסיס-"טירעמ , ענעפורעג-וזַא יד טריפעגנייא

 רעוו .ןטּפַאשנגייא עכעלנעזרעּפ ערעייז טיול ןרעוו טגַאזטנַא ןוא טלעטשעג

 -נייא ןייז טיול ,(רעטסיימ) ןַאמרָאפ רעד ? "ןטפַאשננייא , יד טמיטשַאב

 -"טירעמ , עטלַא יד ןעוו ,ריּפַאּפ ןפיוא זיולב טריטסיזקע ןָאינוי יד .שינעעז

 -נײרַא ךיז טכער םעד ןָא ןָאינוי א .טפַארק ןיא טביילברַאפ םעטסיס

 -ץנעטסיזקע ןייק טינ טָאה ,טגַאטנַא ןרעװו רעטעברַא ןעוו ןשימוצ

 . ,גנוקיטכערַאב
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 רעריפ .ל װָא .פ .א יד ןופ ףליה רויטְקַא יד טַאהעג טָאה טלעװזור

 גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןעװעטַאר וצ טליצ סָאװ םַארגָארּפ עדעי

 ןענערָאװַאב ךיז זומ ,ףרָאד ןוא טָאטש ןיא ןסאמ יד ןופ גנונעכער ןפיוא

 רעשיגרענע ,רעקיניזטסואוואב ַא .גנומיטשוצ רעמַאזכרָאהעג רעייז טימ

 ןטשרע םעד ייב םַארגָארּפ יד ןפרַאוװמוא טעוװ ,ןסַאמ יד ןופ דנַאטשרעדיוװ

 .ןכעלקריווראפ וצ יז טירש

 ךרוד שינערָאװַאב ַאזַא טימ ןרעכיזרַאפ וצ ךיז טכוזעג טָאה טלעווזור

 עציטש עוויטקַא יד ןוא ןעננוכערּפשרַאפ עסיז ענענייא ענייז : ןעלטימ ייווצ

 ןוא קינָאה טפירטענ טָאה ןּפיל ענייז ןופ .רעריפ ,? ווָא ,פ .א יד ןופ

 םעיינ םוצ גנודנעוו סטלעווזור .עדער רעדעי ןופ ןנָארטעג ךיז טָאה למיוב

 -ַאמעד רעלַאיצַאס ןופ קרעוורעטסיימ ַא ןעוועג זיא ,1939 רַאונַאי ,סערגנָאק
 עזעידנַארג ַא ןרָאװעג טלקיװועגרעדנַאנַאפ ןטרָאד זיא ריּפַאּפ ןפיוא .עינָאג

 רע טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוו ,גנובעגצעזעג רעלַאיצַאפ ןופ םַארנָארּפ

 -לםייוצ ַא ןופ ךעלקערב עמערָא ןסַאמ עקידלודעגמוא יד ןגָארטעגרעטנוא

 .רעטקַארַאכ ןטפַאה

 ןלופ ןיא ןעװעג ןטלעווזור ןיא גנושיוטנַא יד זיא 1929 בייהנָא

 טירש ןײא :קיטילָאּפ ןייז ןעווענ יירט ךָאנ רעבָא זיא טלעווזור .גנואווש

 ןייז .טײקטכעלקריוװ רעד ןיא קירצ טירש יװצ ןוא ,עדער ַא ןיא ,טיוארָאֿפ

 זיא ,.וו .זַא .א עיסנעּפ-טייל עטלַא ,גנורעכיזרַאפ רעזָאלטעברַא ןופ םַארגָארּפ
 יד ,רעטעברַא יד ןופ יורטוצמוא םענעּפָא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןיוש

 טאה ,טײקיזָאלטעברַא עקידננייטש יד ןוא ,1954 רעמוז ,ןשינעעשעג עסיורג

 .סעיזוליא-טלעווזור עסיורג יד ןופ רעטעברַא יד ןרעטכינסיוא ןפלָאהעג

 ,ןטשרע ןטימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאנעג זיא סָאװ ,לטימ רעטייווצ רעד

 רעד ןיא גנוגעוואב-רעטעברַא רעד ןופ טפַאשרעריפ עלעיציפָא יד ןעוועג זיא

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןוא ,ל ווֶא .פ ,א

 יד ןעוועג ןענייז ,טנכערעגניירַא עשיטסילַאיצַאס יד ,רעריפ-ןָאינוי יד

 -רעכיז טימ ."ליד םעיינ , םעד ןסַאמ יד "ןפיוקרַאפ , וצ ןטנענא עטסקיטעט

 עדנַאנַאּפָארּפ רעקידנענניז רעייז ןָא ,ףליה רעייז ןָא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק טייק
 טינ "ןשטנעמ םענעסעגנרַאּפ , םעד ןוֿפ לָאטסָאּפַא םעד טלָאװ ,ןטלעווזור רַאפ

 רעטנוא ,טַארַאּפַא ןשירעכערבי-קיירטס ַא רעטעברַא יד ןעגנעוצנָא ןעגנולעג

 .ןעמענ עקידנעגנילק-ליואוו ייר ַא
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 ןָאהעמקעמ -- "זה ןסײװ ןיא טניירפ ןסיורג ַא ןבָאה ריִמא

 -ליה ,ןיבָאט ,ןָאסנישטָאה ,סיאול .? ןַאשזד ,לָאװ ויטעמ ,ןירג םַאיליװ

 ןוא דנַאל ןרעביא ןרָאפענמורַא ןענייז ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא יקסניבוד ,ןַאמ -

 -יזערּפ ןשיטַארקַאמעד םעד ףיוא רעטעברַא יד ןשיווצ ןעגנונעפָאה טיירּפשעג

 טנעדיזערּפ ,ןָאהעמקעמ טָאה ,1994 רעבמעטּפעס יוװ טעּפש יױזַא ךָאנ ,.טנעד

 יד וצ עדעריָאידַאר א ןיא ,ןָאינוי סרעקריָאו ?יטסקעט דעטיינוי רעד ןופ

 ןיא, :ייז טרעכיזרַאפ ,קיירטס-לַארענעג ןופ גָאט ןטשרע םעד ןיא רעקיידטס

 עטמאַָאב עלַאנָאיצַאנ יד ייב ?.טניירפ-רעטעברַא רעסיורג ַא טציז זיוה ןסייוו
 ,טניירפ-רעטעברַא רעסיורג ַא ןבילבעג טלעווזור זיא .וי .וו .ט .וי רעד ןופ

 רעקיירטס 880,000 רעכעה ןקישקירוצ ייז ןופ טננַאלרַאפ טָאה רע יו םעדכָאנ

 -רַאפ רעקילדנעצ ןוא ענעפַאשרעד 16 ,קיירטס געט 20 ךָאנ ןסירבַאפ יד ןיא

 ןיוש ,סעיצַאנימירקסיד ןגעג ןעגנורעכיזרַאפ עטסעדנימ יד ןָא ,עטעדנואוו

 יד זַא ,גנונעפָאה סטלעווזור .ןסניווענ עטסעדנימ יד ןופ קידנדער טינ

 -וירטס עלַא ןעמענוצקירוצ גונעג קידנעטשנָא ןייז ןלעוו סעינַאּפמָאק-ליטסקעט
 רעד ןעוועג זיא ,ננוכוזרעטנוא רעיינ ַא רַאפ גנוכערּפשרַאפ ַא ןוא ,רעק

 רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ןַאמרָאנ ןוא ןָאהעמקעמ סָאװ ,"גיז , רעקיצנייא

 ןופ ןסערעטניא יד ןנענ עיצקַא עטרעהרעדמוא ַאזַא ןקיטכערַאב וצ ,ענעשעק

 -לַארענעג רעצנַאג רעד .עירטסודניא-?יטסקעט רעצנַאג רעד ןיא רעטעברַא יד

 ייב ,רעטעברַא יד ןופ רעריפ יד ףיוא ןעוועג ןעגנואווצענפיורַא זיא קיירטס

 קיירטס םעד ייז ןבָאה ,גנושימניירַא סטלעווזור ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד

 רעסיוא ןבילבענ ןענייז רעדילטימ-ןָאינוי עקיטעט 38,000 םורַא .ןבעגעגפיוא

 ,עיצַאנימירקסיד בילוצ ,טעברַא

 לייט רעײז וצ ןגָארט רעריפ .פ .ס

 ריא טניילענוצ טָאה ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טפַאשרעריפ יד
 טָאה טלעווזור ןעוו .םַארנָארּפ-נובעלפיױא סטלעווזור ןקראטש וצ טנאה
 טיווקליה ,רעריפ .9 .ס עדייב ןעמונעגפיוא רע טָאה ,.א.ר.נ יד טיירגעגוצ
 טרָאװ ַא ןגָאז וצ טגַאזטנַא ךיז עדייב ןבָאה ,קידנעײנסױרַא .,סַאמָאט ןוא

 .רענעלּפ סטלעווזור ןגעג

 ךָאירעּפ-קינָאה םעד ןיא ,ןטייהנגעלעג ךס ַא ייב טָאה סַאמָאט ןַאמרָאנ
 יד, סָאװ ,.א.ר.נ רעד טימ טייקנדירפוצ ןייז טקירדעגסיוא ,.א.ר.נ רעד ןופ
 טענילכרַאפ ױזַא זיא ןַאהַאק .בא .,"ריא ןופ ןטרַאוװרעד ליפ ןענעק רעטעברַא



 יי 3 -  סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עטבישעג

 ןגָאלשעגרָאפ םיא טָאה רע זַא ,ןטלעווזור רַאפ גנורעטסיינַאב ןייז ןופ ןעוועג

 ,ערער ס'נַאהַאק) .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ?כיב-דילנטימ  ַא
 רעווקס ןָאסידעמ ןיא גניטימ-רעכַאמסערד םעד ףיוא ,1928 ,8 רעבָאטקָא
 ,ייציִלַאּפ רעקרָאי וינ רעד ןופ טּפיוה רענעזעוועג ,ןעלייהוו רעווָארג . .ןדרַאג

 ַא ,1950 ,6 ץרעמ ,עיצַארטסנַאמעד עזָאלטעברַא יד טריקַאטַא טָאה סָאװ

 ןעוועג זיא ,ןטנעמוקָאד עשיטעוװָאסײטנַא עטשלעפעג יד ןופ רעטיירּפשרַאפ
 | יה (,גניטימ םעד ףיוא דלעה-טּפיוה רעד

 ףוס ,ןָאטננישַאװ ןיא .א.ר.נ רעד ןופ "רעהרַאפ גָאט-דלעפ , םעד ףיוא

 ןוא לָאטש ,ליבָאמָאטָא ןופ סעיצַאגעלעד-רעטעברַא ןעוו ,19984 רַאורבעפ

 סיאול טָאה ,.א.ר.נ רעד ןגעג טמערוטשעג ןבָאה סעירטסודניא ערעדנַא
 -םיוא ץֶלַא ךָאנ ,קרָאי וינ טאטש ןיא .ּפ .ס רעד ןופ רעציזרָאפ ,ןאמדלאוו

 ."ננובעגצעזעג עוויסערנָארּפ  ַא ןיא .א.ר.נ יד זַא ,ןביולגנ ןייז טקירדענ

 ךאפ-לדָאנ יד ןיא רעריפ עשיטסילַאיצַאס יד ןטָארטרַאפ ךיוא טָאה ןַאמדלאוו

 עטכער .יד- יו שרעדנַא ןעוועג טינ ןָאט ןיא ןליפַא זיא ןַאמדלאוו .סנָאינוי

 ,עטמאַאב ,? ווָא .פ .א

 ןבָאה ,1954 ינוי ,טיארטעד ןיא רָאּפנעמַאזוצײײטרַאּפ .ּפ .ס ןפיוא ןטשרע
 ַא ןופ עמרָאפטַאלּפ רעייז ןיא (ןטסירטנעצ) ןטנַאטילימ יד ןוא עקניל יד
 טגנערב סָאװ ,ףַארנַארַאּפ ַא טלעטשעגניירַא "קיטילאּפ רערענָאיצולָאװער,

 .א,ר.נ רעד ןופ ןקעווצ רעטעברַאיטנַא יד ,רָאלק גונעג טינ שטָאכ ,סיױרַא
 גנוטלַאּפש ַא זיב --- רעטנורַא זיב ףמַאק ַא טרעלקרעד טָאה לגילפ רעטכער רעד
 רעדילנטימ טייהרעמ ַא ןוא ןטאנעלעד טייהרעמ יד סָאװ ,עמרָאפטַאלּפ יד ---

 רעד רַאפ :ןעוועג זיא םודנערעפער ןיא גנומיטשּפָא יד) .ןעמונעגנָא ןבָאה

 .ןעמיטש 4,812 ---עמרָאפטַאלּפ רעד ןגעג ; ןעמיטש 9,995 --- עמרָאפטַאלּפ
 ןוא ןטַאקָאװדַא עשיטסילַאיצַאס ,עטמאַאב-ןָאינוי עטסרעמ יד ואוו ,קרָאי וינ

 ;ןעמיטש 1,189 --- רַאפ : ןבעגעג טָאה ,ךיז ןעניפעג ןשטנעמ-"סטרעוורָאפ,
 ,גנוטסעפ עשיטסילַאיצַאס עטלַא ןַא ,יקָאװלימ ןיא .ןעמיטש 1,887 --- ןגעג

 (.109 --- ןגעג ; ןעמיטש 1,092 --- רַאפ : ןעוועג גנומיטשּפָא יר זיא

 / ססײרטס ןופ ןטיחרַאפ טיג ןעל ןירג

 -רעטנוא ןענייז לָאטש ןוא ?יבָאמָאטָא ןיא סדוָאק יד יו םעדכָאנ ןיוש
 םעד טכַארבענסױרַא ןבָאה סָאװ סדוָאק ,ןטלעווזור ןופ ןרָאװעג ןבירשעג
 ; ןבירשעג ןירג םַאיליװ טָאה ,.א.ר.נ רעד ןופ רעטקַארַאכ רעטעברַאדיטנַא
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 -כרוד טנעמירעּפסקע ןשימָאנָאקע ןסיורג םעד ןביולרעד טינ ןענעק רימ,

 סע .ןרעוו טעוװװעשזַאטָאבַאס לָאז סע זַא ןביולרעד טינ ןענעק רימ .ןלַָאפוצ

 םעד ייב רעטיצ ךיא .גלָאפרעד ַא ןייז טעװ סע ןוא גלָאפרעד ַא ןייז זומ

 יד .ךרוד טלַאּפ סע ביוא ,דנַאל רעזנוא טימ ןריסַאּפ טעוו סע סָאװ ,קנַאדעג

 סוינ ילקיוו) .ןלַאפכרוד טינ לָאז טנעמירעּפסקע רעד זַא ,ןעז ןזומ רעטעברַא

 (.1988 ,18 רעבָאטקָא ,.ל וװָא .פ .א ,סיווריוס

 רעד טָאה ,"טסינָאשיירעדעּפ , רעמונ-רעבמעווָאנ ןיא ,רעטעּפש טַאנָאמ ַא

 :גנוטערטסורַא ערעקרַאטש ַא טכַאמעג .? ווא .פ .א רעד ןופ טנעדיזערּפ

 .טנרָאװעג ןירג טָאה --- "ןרעוו ןטימעגסיוא ןזומ סקיירטס,

 ,עילַאװכ-קיירטס יד .ןרָאװעג ןטימעגסיוא ןענייז סקיירטס לייט ַא רָאנ

 ןוא 1954 ןיא רעכעה ןגָאלשעג טָאה ,1988 רעמוז ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 "וצ רעטנעָאנ רָאג רעד ןיא רעכעה ךָאנ ןגָאלש ,רעגייצנָא עלַא טיול ,טעװ

 סקיירטס יד ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה רעטעברַא ןָאילימ לטירד-ייווצ .טפנוק

 זיא .? ווֶא .פ .א רעד 1994 ןיא ןָאילימ ייווצ וצ טנעאנ ןוא 9 ןיא

 ,ליבָאמָאטָא ןוא לָאטש ,ןליוק ןיא גנוגעוװַאב-קיירטס יד ןקיטשרעד וצ ןעגנולעג

 רעד ןופ טנעמלטעס-טלעווזור רעד .(סקיירטס עקיטרא ןופ םַאנסיוא ןטימ)

 רעקיניזטסואווַאב ןופ טנעמונָאמ ַא זיא ,1934 ץרעמ ,עיצַאוטיס-ליבָאמָאטַא

 טינ לָאמנייק ןטלעווזור טלָאװ ,ןעגנואימַאב עוויטקַא סנירג ןָא .ײרערַאנּפָא

 ןַאמלָאװ יד יוװ לדניווש ַאזַא רעטעברַא-ליבָאמָאטָא יד ןעגנעהוצנָא ןעגנולעג

 ןבָאה סנַאינויײעינַאּפמָאק ץוש סנעמעוו רעטנוא ,דראָאב סנָאשייליר רָאבייל

 .טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז

 ןיא ןעוועג טלקיװרַאפ טינ זיא סָאװ ,עירטסודניא ןַא ןעניפעג וצ רעווש

 ,סעיצנַאטס-טעטיצירטקעלע ןוא דזַאנ ןיא רעטעברַא .גנוגעווַאב-קיירטס רעד

 -ַאק) רעטעברַא-םרַאפ ,רעטעברַא-םונימולַא ,(יקָאװלימ) רעטעברַא-יװמַארט

 ,ליטסקעט ,ליבָאמָאטָא ,ןזייא ןוא לָאטש ,(.ַא .א ָאייהְא ,יזריושזד וינ ,עינרָאפיל

 -לדָאנ ,רעביירט ,ןסָארטַאמ ,קַאד ןוא יוב-ףיש ,ןענַאלּפָארע ,יובעג-ןישַאמ

 ןיא רָאטס ןָאטסָאב יד) ןטפעשעג עסיורג ןיא רעפיוקרַאפ ,רעטעברַא ךַאפ

 עיינ .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,(.ַא .א קרָאי וינ ןיא קַאברָא ןוא ןיילק ,יקָאװלימ

 ןבָאה סָאװ ,ןפמַאק עסיורג יד ןיא ןטָארטעגניירַא ןענייז ןטכיש-רעטעברַא

 ,רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ א וליפַא ןוא דַארג ןכיוה ַא טכיירגרעד רעטרע ליפ ןיא

 -לַארענעג רעד ןוא סילָאּפַאענימ ,יקָאװלימ ,ָאדילָאט ןיא .סקיירטס יד יו

 רעד ןרעװ טנכערעגוצ ךיוא ףרַאד ייז וצ .ָאקסיצנַארפדזַאס ןיא קיירטס

 .קיירטסילַארענעג ליטסקעט

 "ךַאס ןוא סילָאּפַאענימ ,יקָאװלימ ,ָאדילָאט ןיא ןשינעעשעג יד ןיא



 489 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירצמַא ןופ טטכישפנ

 : סיזעט ןשיטסינומָאק םעד ןופ רעטסומ ןשיסַאלק ַא רימ ןבָאה ָאקסיצנַארפ
 סיוא טסקַאטװ ,רעטנורַא-גרַאב ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ רָאירעֿפ ןקיטביא ןיא

 ןיא ןעגגורעדַאֿפ עכעלגעטיגָאט רַאֿפ ףמטאל רעטעברַא רעטרַאֿפשעגנײא רעדעי

 .ןסַָאלק יד ןשיוװצ ףמַאל םעגײמעגלַא ןַא

 -עג ןבָאה ןעגנוטערטסױרַא-רעטעברַא עקיטכערּפ ןוא עקיטכעמ ריפ יד |
 טּפַאכעגמורַא ןבָאה סָאװ ,סקיירטס "עכעלנייווענ, ןופ ?ַאװק רעייז ןניוצ

 רעד ןיא .ץלָאה ןקורט םורָא טּפַאכ רעייפ א יו ,1924 רעמוז ,דנַאל סָאד

 ןבָאה ,ןעגנואיצַאב-ןסָאלק ענעניוצעגנָא רעייז ןופ ערעפסָאמטַא רעטילגעגנָא

 ןדעי םורָא .עמרָאפ ערעכעה ַא ןעמונעגנָא ,טירש ייב טירש ,סקיירטס יד
 טָאטש ןיא גנורעקלעפאב יד .תוחוכ רסַאלק עגײז טלמַאזעג ךיז ןבָאה דצ

 -ןשיװצ יד .ןרענַאל עכעלטנייפ ייווצ ןיא ןעוועג טלייטעצ שיטקַאפ ןיא

 יד .ןטייוצ םוצ רע ,סַאלק ןייא וצ רעוו ,ןניוצענ ךיז ןבָאה ןטנעמעלע
 -רעטעברַא עלַא טינ שטָאכ ,טניילענסיוא ףראש ןעוועג זיא עיניל-ןסַאלק

 .ןייזטסואווַאב ןלופ ןטימ ועאמוגַאב יז ןבָאה רעמענלייטנָא

 רעצרוק א טימ רָאנ ןענעגונַאב ךיז ,ןרעױדַאב םוצ ,זומ עטכישעג יד

 -ַאב עלופ ַא .טעטש ריפ יד ןיא ןפמַאק עקידנּפַאכרַאפ-םעטָא יד ןופ עמוזער
 םענרַאפ רעזעידנַארג רעייז .ןרעוו טזָאלעגסיוא זומ גנוצַאשּפָא ןוא גנוביירש

 -סיה ןופ ןיא ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןעגנערב ייז סָאװ ערעל עסיורג ןוא |
 ,גנוטיידַאב רעשירָאט

 קיירטס טגיװעג ָאדילָאט ןיט ףמַאקרסַאמ

 ןופ קיירטס ַא ןעגנַאנעגנָא 1984 לירּפַא ביֹוהנֶא ןופ זיא ָאדילָאט ןיא

 ןלייט טריצודָארּפ סָאװ ,קירבַאפ טײליָאטָש רעד ןיא רעטעברַא טנזיוט ייווצ

 -מוא יד ןוא דראָאב-רָאבייל רעד ןופ סערוװװענַאמ יד .,ןליבָאמָאטָא רַאפ

 ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא קיירטס רעד -- עטמאַאב-ןָאינוי יד ןופ טייקיטעט

 בייהנא ,רעטעברַא יד ןופ ןעייר יד ןכָארבעג ןבָאה יטסָאמ ןופ רעגנעהנא

 רעכעה רָאנ ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעגקירוצ רעקיירטס 1,200 ןענייז יַאמ

 .קיירטס ןיא ןבילבעג ןענייז 0

 ןופ רעדילגטימ רעטנזיוט יד ןעמוקעג רעקיירטס יד ףליה וצ ןענייז ָאד

 רעד ןעוועג זיא עיצַארטסנַאמעד יַאמ עטשרע יד .ליסנואק ןזָאלטעברַא

 ךיילנ טָאה ָאייהְא ןופ רָאנרעװַאג רעד .ףמַאק-ןסַאמ ַא ןופ גָאזנָא רעטשרע

 ןדנוצעגנָא טָאה קיירטס םעד ןיא גנושימניירַא רעייז .עיצילימ יד טקישעג

 טציילפרַאפ זיא קירבאפ רעד םורָא טננעג רעד .,ָאדילָאט ןיא רעטעברַא עלַא
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 טמערוטשעג לָאמ עכעלטצ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא רעטנזיוט ליפ ןופ ןעוועג
 ןבָאה רעטעברַא טנזיוט 19 ןופ רעקינייוו טינ .ןטַאדלָאס יד טימ שירבַאּפ יד
 ןיא געט 10 וצ טנעָאנ .יַאמ ןט2 םעד ןפמַאק-ןסַאג יד ןיא ןעמונעגנלייטנָא
 ןענייז רעטעברַא ייווצ .ןסָאשעג ןבָאה ןטַאדלַאס יד .ןעגנַאגעגנָא ףמַאק רעד
 .ןרָאװעג טכארבעגפיוא רעפיט ךָאנ ןענייז רעטעברַא יד .ןרָאװעג טענרהרעד
 | ,ךעלדיימראפמוא ןעוועג זיא קיירטסזלַארענעג ַא

 ירנעה טימ עיסימָאק-ךיילגסיוא עלעיצעּפס ַא טקישעג טָאה טלעווזור
 קרַאטש רעייז ןבָאה רעריפ ,? ווא .פ ,א עקיטרַא יד ,ץיּפש רעד ןיא טפעט
 סולפנייא רעד ןעוו ךָאנ סרעדנוזַאב ,קיירטס-לַארענעג ןייק ןבָאה טלָאװעג טינ
 טנררָאעגנייא ייז ןבָאה .ןסקאוועג ?ענש ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 .רעטעברַא עטנרָאצעגפיוא יד ןקיאורַאב וצ שרַאמ-טסעטָארּפ ןסיורג ַא

 טייקיליוומוא יד ןוא רעטעברַא יד ןופ גנומיטש יד ןעזרעד טָאה טפעט
 רע טָאה ,קייײרטס-ל?ַארעגעג ַא ןבָאה וצ רעוט-יטסָאמ - .? ווֶא .פ .א יד ןופ

 לייט א רָאנ ןגנָארקעג ןבָאה רעקיירטס יד ,סימָארּפמָאק ַא ןגָארקעגסױרַא
 א ןעוועג ףמַאק-סַאמ רעד זיא ,קיטייצכיילג .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןופ

 עינַאּפמַאק-רָארעט יד ןלעטשוצּפָא ָאדילָאט ןיא רעמַאקדלדנַאה םעד גנוגרָאװ
 ,סעיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא עשיטנַאטילימ יד ןגעג

 יַקָאולימ ײרעשיטסילַאיבַאס , ןיא רעטעברַא ײװמַארט יד ןופ טיירטס רעד

 ,ינוי ןטס24 םעד ןכָארבעגסיױא זיא יקָאוװלימ ןיא קײרטסײיװמַארט רעד

 גנונעפָאה רעייז ןעגנַאהעגנָא ןבָאה ,עטמאַאב .ל ווֶא .פ .א ,רעריפ-קיירטפ יד
 ןָאשקעס ןעמוקוצכָאנ עינַאּפמָאק יד ?ןעגניווצ , טעוו סָאװ ,.א.ר.נ רעד ףיוא
 ךעלכַאזטּפױה ,רעטעברַא רעטנזיוט ןבָאה עינַאּפמָאק יד ןעננואווצעג ,ייא"?
 יד ןגעג טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ליסנואק ןזָאלטעברַא ןופ רעדילנטימ יד
 .טרָא ןופ ןריר ךיז ןעייוומארט יד טזָאלעג טינ ןוא ןטַאדלָאס-טַאטש

 ןופ ןעלטימ-רָארעט יד ןוא .א.ד.נ רעד ןופ רענעלּפ-ןָאשיירטיברַא עלַא
 ןענייז יײצילַאּפ-יקָאװלימ רעד ןופ ןוא טנוריגעד-טַאטש ןיסנַאקסיװ רעד

 ןענייז סָאװ ,רעטעברא ןופ סענָאלַאק ענעלָאטש יד ןגעג זָאלפליה ןעוועג

 טימ ןרָאװעג טקידנעעג זיא קיירטס רעד ךיוא .ןסלער יד ףיוא ןענַאטשעג

 -רעביא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עטמאַאב ,? ווֶא .פ .א יד .סימָארּפמָאק ַא

 ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ רעקינייו טינ ,קיירטס ןופ גנַאנ םעד ןופ ןקָארשעג

 -ַאפ עטסקיטכיוװ יד ןֶא קירוצ רעקיירטס יד ןסיש וצ טלייאעג ךיז ןבָאה
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 -ימירקסיד יד רעבָא .ננורעכעה-ןיול ַא ןוא גנונעקרענָא-ןָאינוי יװ ,ןעגנורעד
 .ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןענייז רעדילנטימ-ןָאינוי ןגעג סעיצַאנ

 : ןבירשעג "לעניטנעס יקָאװלימ , רעד טָאה קיירטס ןכָאנ

 דנַאמשוצ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה טָאטש רעזנוא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק טצוא,

 "?.עוצולָאװער רעכעלקריוו ןופ

 דנַאטשוצ ַא ןיא ןעגופעג טיג ךָאנ ךיז טָאה יקָאװלימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ךיז רַאפ ןעזעג טָאה עיזַאושזרוב יד זַא רעבָא ,עיצולָאװער רעכעלקריוו ןופ
 ,לפייווצ ןָא זיא ,עיצולָאװער ןופ טסנעּפשעג םעד קערש ריא ןיא

 סילָאֿפַאעגימ ןיא טײרטסילַארעגעג ןקיטשרעד ןצ ןטעברַא ןטסיקבַארט

 ןיא טנזיױט ףניפ םורַא ,סילָאּפַאענימ ןיא (רעטסמיט) רעביירט יד
 גנורעפיל יד טלעטשענּפָא ןוא יַאמ ןיא קיירטס ןיא סיױרַא רעירפ ןענייז ,לָאצ

 גנונעקרענָא-ןָאינוי : ןעוועג ןענייז ןעננורעדָאפ-טּפיוה ייווצ יד .--ורוחס ןופ

 ןבָאה ,שיטיִלָאּפ טנעמעלע רעיור א ,רעקיירטס יד .גנורעכעה-ןיול ַא ןוא

 -טעברַא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ,סעיניל-טעקיּפ עשיטנַאטילימ טריפעגכרוד

 ,פיסנואק ןזָאלטעברַא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טריזיליבָאמ ,עזָאל

 ןוא רעמַאק-לדנַאה םעד ןֹופ תוחוכ עטקינייארַאפ יד טרעטעמשעצ ייז ןבָאה

 -רעטעברַא רעקיּפעקיטנזיוט-ליפ ַא טימ ףמַאק ןסיור ַא ןיא .ייצילָאּפ רעד ןופ

 ,קנַאב ַא ןופ טנעדיזערּפ-עציוו ַא זיא ,קרַאמ סנירג-טכורפ םעד םורַא עסַאמ

 -נשרעה רעד) .ןרָאװעג טעגרהרעד ,ףירעש-יטויּפעד ַא רַאפ ןרָאװשעננייא
 יד ןריזיליבָאמ טימ טננונַאב טינ ךיז טָאה סילָאַאּפענימ ןיא םַאלק רעקיד

 -יטויּפעד ענערָאװשעננייא טרעדנוה 15 יד ןשיוװצ .ןטנעמעלערטלעוורעטנוא

 ןבָאה טסנרע יױזַא .ןטסילַאטיּפַאק ןופ ןענַאטשַאב טייהרעמ יד זיא ספירעש

 (.טָאטש ןיא עיצַאוטיס יד טכַארטַאב ייז

 סרעטסמיט לַאנַאשענרעטניא רעד ןופ 874 לַאקָאל םעד ןופ ץיּפש ןיא

 -יקַצָארט יד .,ןטסיקצַארט עטנאקַאב ,רעדירב-ןָאד יד ןענַאטשעג ןענייז ןָאינוי

 רעשיטסינומָאק רעד יוװ ?רערענָאיצולָאװער, ךיז טכַארטַאב סָאװ ,עּפורג

 -רעד ,עטכע יו טריפענפיוא ךיז קיירטס םעד ןיא טָאה ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 -םיס ַא רַאפ גנוגעװַאב יד טקיטשרעד ןבָאה ייז .ןטסינוטרָאּפָא ענערַאפ

 ןופ ףליה רעד טימ ,קיירטס םעד טעטכילשעגנ ןוא קײרטס-לַארענעג-עיטַאּפ

 ײטרַאּפ רָאביײל-רעמרַאפ רעד ןופ רעריפ ,ןָאסְלָא רָאנרעװַאנ ןופ ןוא ,א.ר.נ רעד

 .גָאנַאמעד רעקיסַאלק-טשרע ןוא
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 -פַאק עטריזינַאנרַא יד .רעטסוּפ ַא ןעוועג רעבָא ןיא סניוועג רעד

 םעיינ ַא טריצָאװָארּפ ,ילוי ןיא ,רעטעּפש ןטַאנָאמ ייווצ ןבָאה ןטסילַאט

 טנעמלטעס ןָאסלָא-.א.ר.נ רעד זַא ,ןעזעננייא ןבָאה רעביירט יד .,קיירטס

 .טעטכילשעג טינרָאג טָאה

 טסנוּפ ,ןָאסלָא רָאנרעװַאג טימ טריטעקָאק רעדיװ ןבָאה רעדירבדןָאד יד

 ןיא ?ורטַאּפײיצילַאּפ ַא ןעוו .,רעקיירטס יד ןפלעה וצ ןסיוא זיא רע יו

 -רַאפ קילדנעצ עכעלטע ןוא טיוט ףיוא ייווצ ןסָאשרעד ןוא סטעקיּפ ןלַאפאב

 -גירק ןופ גנורעלקרעד סנָאסלַא טסירנַאב רעריפ-קיירטפ יד ןבָאה ,טעדנואוו

 ,ןּפורט-טַאטש יד ןוא דנַאטשוצ

 ןכערב וצ ןעוועג טליצעג זיא נוצ סנָאסלָא זַא ,ךיז טָאה טזָאלענסיױוא

 -עגּפָא ןבָאה רעקיטַאּפמיס ערעייז ןוא רעקיירטס יד ןכלעוו טימ גניר םעד

 ןָאסלֶא ,קרעמ ןוא רעזייהערַאװ יד ןופ ןוא וצ עיצַאטרָאּפסנַארט יד טלעטש

 .תורוחס ןריפ וצ סעמריפ וצ ןשינעביולרעד רעטרעדנוה ןבענענסיױרַא טָאה

 ןענייז ןטַאדלָאפ סנָאסלֶא .סקָארט יד ףיוא ןרָאפענטימ ןענייז ןטַאדלָאס

 א ןיא רעקיירטס רעטרעדנוה ןטלַאהעג ןוא ריטרַאוװק-קיירטס יד ןלַאפַאב

 -רֶא רעד ףיוא ?לַאפרעביא, ןַא טריפעגכרוד ןָאסלַא טָאה רעטעּפש .רענַאל

 .טייקשיאיײטרַאּפמוא ןייז ןרירטסנַאמעד וצ ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןופ עיצַאזינַאג

 .ןרָאװעג טריטסערַא טינ רענייק רעבָא זיא ןטרָאד

 ךיז טָאה קיירטסדלארענעג ַא ,ןגיטשעג זיא רעטעברַא יד ןופ ןרָאצ רעד

 .קיירטס-לארענעג א רַאפ טמיטשענּפָא ןבָאה סנָאינוי עטסרעמ יד .טקורעגנָא

 יד ןוא ןָאסלֶא ,רעריפ ,7 ןוָא .פ .א עקירעביא יד טימ רעדירב-ןָאד יד

 ,רעמַאק-לדנַאה םעד ןנייצרעביא ןעמונעג ןבָאה סנעשיטילָאּפ רָאביײל-רעמרַאפ

 -ַאב ,טכַאלש-ןסָאלק ַא ןדיימוצסיוא רעסעב ךיז טניול ןטסילַאטיּפַאק יד זַא

 -ייוצ א .טכַאלש אזא טרעקַאלפ גערב-םי ןשיפיסַאּפ םעד ףיוא ןעוו סרעדנוז

 רעקיירטס יד ןופ זיא ,רעטקַארַאכ-סימָארּפמָאק יד ןופ ךיוא ,טנעמלטעס רעט

 .גנורעטסייגַאב רערעדנוזַאב ןָא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 טקסיצנַארפ אס ןיא קטיירטסילַארעגעג רעד

 ןעוועג זיא עיצקַא-ןסאלק רעטרירטנעצנָאק ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד

 ,געט 8 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןיא קיײרטס-לַארענעג רעד

 -נַארפ-ַאס ןיא רעטעברַא טנזיוט קיצכעזןואףניפ ,1994 ,18--16 ילוי

 םעד טימ עיטַאּפמיס ןיא טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה דנַאלקוא ןוא ָאקסיצ

 ןכָאװ ףלע וצ טנעָאנ ןענייז סָאװ ,רעטעברַא טנזיוט יירד ןופ קיירטס-ןירַאמ
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 .סעינַאּפמָאק-קַאד ןוא -ףיש יד ןגעג קיירטס ןקיטולב ַא ןיא טלקיװרַאפ ןעוועג
 .ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןיא רעטעברַאיקַאד יד ןכיוהעגנָא ןבָאה קיירטס םעד

 ןענייז ,ץיּפש רעד ןיא סעשזדירב טימ ,רעטעברַא עשיטנַאטילימ עּפורג ַא

 זיא גנורעדָאפ-טּפיוה סנעמעוו ,סיירטס ןופ טפַאשרעריפ רעד ןיא ןענַאטשעג
 ךיז טָאה קיירטפ רעד .(טעברַא) סבַאשוד יד רעביא לָארטנָאק :ןעװעג
 דנַאלטרָאּפ ,ןַאעקָא ןשיפיסַאּפ םייב סנפַאה עקירעביא יד וצ ןגָארטעגרעבירַא
 רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןעיאר .ּפ ףעזָאשזד ןופ ןליוו םעד ןנעג ,לטַאעס ןוא
 -רַא ןירַאמ עלעירטסודניא עקניל יד .ןָאינוי (ןעמרָאשגנַאל) רעטעברַאיקַאד
 ןלעטשּפָא ןפלָאהעג טָאה ןוא קיירטס םוצ ןענַאטשענוצ זיא ןָאינוי רעטעב

 | ,ןפַאה ןשיפיסַאּפ ןטפערג םעד
 -מָאקיקַאד יד טימ ךַאמּפֶא ןַא ןסָאלשעג ןעיַאר טָאה ינוי ןט16 םעד

 ,רעקיירטס יד ןופ ןרָאװעג ןזיווענקירוצ ןדיײשטנַא זיא ךַאמּפָא ןייז .סעינַאּפ
 ייז ןבָאה קיסיילפ .טלעטשעגּפָא טינ ךיז ןבָאה .סעינַאּפמָאק יד ןוא ןעיַאר
 ,ינוי ןט18 םעד ,קיטנַאמ קיירטס-ןירַאמ םעד ןכערב וצ ןעגנוטיירגוצ טכַאמענ
 .ןָאינוי רעד ןופ ןטנַאטילימ יד ןביירטרַאפ וצ ןוא

 -ענ טָאה סנָאינוי ייווצ יד ןופ עטימָאק-קיירטס עכעלטפַאשניימעג יד
 רעטעברַא ןוא רעקיירטס ןופ גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ רעקיזיד ַא טימ טרעפטנע
 רעד ןרָאװענ טלעטשעגסיורַא זיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא .ןכַאפ ערעדנַא ןופ
 ןופ עוויסנעּפָא רעטנַאלּפעג רעד ןגעג קיירטס-לַארענעג עיטַאּפמיס ַא : גנוזָאל
 םעד רעטניה ןענַאטשעג זיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .,ןטסילַאטיּפַאק יד
 ,גנוזָאל

 קירטס עיטַאפמיס ט ןיא ןייגוצסיױרא עטשרע ,רעביירט

 .גָאט ןדעי טיס ןניטשענ זיא קיירטס-לַארענעג ַא רַאֿפ גנונעװַאב יד

 עלַא ףיוא קידנקוק טינ ,ןלַאפעכרוד זיא ןפַאה םעד ןענעפע וצ ןַאלּפ רעד

 ןשיווצ ףמַאק ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז רעקיירטס ייווצ .ןעננוטייראברָאפ

 -ענ טָאה םַאירעמ רָאנרעװַאנ .רעקיטַאּפמיס ערעייז ןוא רעקיירטס ,ייצילָאּפ

 עלַא .טריזילַארַאּפ ןבילבענ זיא ןפַאה רעד רעבָא ,ןּפורט-טַאטש טקיש

 סָאד .קיירטס-עיטַאּפמיס ַא ןיא סױרַא ילוי ןט0 םעד ךָאנ ןענייז רעביירט

 ,ןפַאה ןיא טייקיטעט יד טלעטשענּפָא ןצנַאנניא טָאה

 טנכעררַאפ ןרעוו עכלעוו --- רעביירט יד ןופ גנולדנַאה עשירַאדילַאס יד

 ןופ תוחומ יד ןדנוצעגננָא טָאה --- רעטעברַא עוויטַאװרעסנָאק-שיטילָאּפ רַאפ

 רַאפ טמיטשענּפָא ןבָאה סנָאינוי קיצניינ רעכעה ,רעטעברַא עקירעביא יד
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 -ַאב ןבָאה ליסנואק רָאביײל לַארטנעס ןופ רעריפ יד .קיײרטס-לַארענעג םעד
 -רעטעברַא ןקיטכעמ םעד ןגענ ןלעטש וצ ךיז ךעלרעפעג זיא ייז רַאפ זַא ,ןפירג

 ,סיטקַאט רעייז טרעדנעעג ייז ןבָאה .ןרעוו טקנעװשענּפָא ןלעוו ייז ,םָארטש

 טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ידכ ,םָארטש םעד ןופ ץיּפש ןיא טלעטשענ ךיז

 / ,טייז ַא ןָא םיא ןעוועריקרַאפ

 -רעריפ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה עטמאַאב ל?יסנואק רָאביײל לַארטנעס יד
 -עירטקעלע ןוא דזַאנ יד טביולרעד ןבָאה ייז .קיײרטס-לַארענעג ןופ טפַאש

 ןבָאה רעטעברַא-גנוטייצ יד .סנטסָאּפ יד ףיוא ןביילברַאפ וצ רעטעברַא

 ַא ןופ ףליה רעד טימ ןוא עטמאַאב ערעייז ןופ ןדעררעביא טזָאלעג ךיז

 ברע טקנוּפ ,טנעצָארּפ ןעצ ןופ גנורעכעה-ןיול ַא ןוא ךַאמּפִא ןטיינַאב-לענש

 יד .קיירטס םעד רעסיוא ןבילבראפ ייז ןענייז ,קיירטפ-לַארענעג םעד

 .ןרָטטעג טריזילארטפ קידגנעטשלופ ןעבײז סעירטסודגיא עקירעביא

 עכיוה טימ בַאטש ןצנַאג א טקישענקעװַא טָאה גנוריגער-טלעווזור יד

 עֶלַא םורַא טּפַאכ רע רעדייא קיירטס-לארענעג םעד ןכערב וצ עטמאַאב

 ,טּפױה .א.ר.נ ,ןָאסנַאשזד לארענעג ,רעננַאו רָאטַאנעפ .ןטַאטש עשיפיסַאּפ

 רעד טעוװערָאהעג ןבָאה .ַא .א רעטסינימ-טעברַא-ףליהענ ,ידיירנקעמ ןוא

 יד טעשַארטפעג טָאה ןָאסנַאשזד .ןרעוו ןבענענפיוא לָאז קיירטס-לַארענעג

 .רעריפ-ןָאינוי יד טעברַאאב טָאה ידיירנקעמ .גנוטָארפיוא טימ ןטסינומָאק

 עצעה עשירעטסיה עדליוו ַא ןבירטעג טָאה עינרָאפילַאק ןיא עסערּפ יד

 יו ןרָאװענ ןנָארטענרעטנוא זיא קיירטס-לארענעג רעד .ןטפינומָאק יד ןנעג

 ןיא עיצולָאװער עלַאיצַאס יד ןביֹוהּוצנֶא עװקסָאמ ןופ ןַאלּפ רעשלווייט ַא

 .ןפלָאהעגטימ ןבָאה ןכריק יד ,ָאידַאר יד .ָאקסיצנַא-פ-;ַאס ןופ עקירעמַא

 -ענ ַא טימ .עצעה רעד וצ טרעהענוצ טינ ךיז ןבָאה רעטעברַא יד רעבָא

 עקיטפערק רעייז טצעזענרָאפ ןסָאלשטנַא ייז ןבָאה גנומיטש רענעביוה

 ,עיצקַא-טעטירַאדילַאס

 ןטסיומָאק ןגעג עינַאֿפמַאק'רָארעט יד ;יגײװעגיא ןופ ןסירעגפיוא קיײרטס

 ניז ןלופ ַא ןופ טכורפ יד ןעוו ,קײרטס-לַארענעג ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 טימ טָאה דנַאל ןצנַאג ןופ טפַאשרעטעברַא יד ןעוו ,טנעָאנ רָאנ ןעוועג זיא

 -ןַאס ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןופ גנַאנ םעד טנלָאפעגכַאנ םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא

 ןיא ןסקאוועג זיא סקיײרטס-עיטַאּפמיס רַאפ גנונעװַאב ַא ןוא ָאקסיצנַארּפ

 א טימ .גנולדנַאה עשירעטעררַאפ יד ןעמוקענ זיא ,טעטש רעקילדנעצ

 עטמַאַאב עלַא --- עטימָאק-קיירטס רעד וצ ןטַאנעלעד יד ןופ ןעמיטש טייהרעמ
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 ןבָאה --- עטימָאק-קיירטס רעד ןיא רעדילגטימ יד ןופ זבילקעגסיוא טינ ןוא
 עיצולָאזער א טּפוטשענכרוד ?יסנואק רָאביײל לַארטנעפ םעד ןֹופ רעריפ יד
 רעד ,"ליצ ןייז טכיירגרעד ןיוש טָאה רע, לייוו ,קיירטס םעד ןבעגוצפיוא
 ןוא ןָאסנַאשזד ,רענגַאװ סָאװ ,ןעגנוכערּפשרַאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא ?ליצ,
 -ףיש יד ףיוא קורד ןביאסיוא טעוװ טלעווזור זַא טכַאמעג ןבָאה ידיירגקעמ
 .סעינַאּפמָאק-קַאד ןוא

 -םיוא זיא דנַאל ןופ עטכישעג רעד ןיא קיירטס-לַארענעג רעטסערג רעד

 -ןסאלק עקידנסיורד יד ןופ חכ םעד ךרוד טינ ,סיגיײװעגיא ןופ ןרָאװעג ןסירעג

 | .טנייפ

 יד ןופ ןרָאװעגנ טצונענסיוא זיא קיײרטס-לַארענעג ןופ ןפורקירוצ סָאד
 -רָארעט ַא ןביוהוצנָא גנורינער-טַאטש רעייז ןוא ןטסילַאטיּפַאק עטריזינַאגרָא

 -נסַאלק ןגענ רָארעט םעד ןגיטשענרעבירַא טייוו ,טייוו טָאה סָאװ ,עינַאּפמַאק
 -קעטעד ענענוטרעביא ,דָאירעּפ-המחלמ םעד ןיא רעטעברַא עקיניזטסואווַאב
 -רַא עשיטסינומָאק ןוא עקניל ןופ ןריטרַאװק יד טקיליטרַאפ ןבָאה סוויט
 -עצ ךעלרעדרעמ ןענייז רעטעברַא רעטרעדנוה ליפ .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעב
 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ,עמרוט ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןוא ןרָאװעג ןגָאלש
 רָאנ רעבָא ,לַאגעלמוא ןרָאװעג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ עקניל יד ןוא
 ףיוא טַָאהעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .טייצ רעצרוק רָאנ ַא ףיוא
 -ננישַאװ ןוא ןָאנערָא ,עינרָאפילַאק ןיא תוחוכ-רעטעברַא עטסעב יד טייז ריא
 ,ןטסעטָארּפ טימ ןעמוקענסױרַא ךיוא זיא ץנעגילעטניא עוויסערנָארּפ יד .ןָאט
 ,ןשיגרענע ןא ךרוד ץנעטסיזקע ענעּפָא ריא ןענואוועג טָאה ײטרַאּפ יד
 ,דנַאלטרָאּפ ןיא ןוא ,עינרָאפילַאק ,ָאטנעמַארקַאפ ןיא ,דנַאטשרעדיװ ןקיטומ
 ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ עשיטסילַאקידניס-יטנַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ןָאגערַא
 .עטגָאלקעגנָא יד רַאפ ןענימרעט-עמרוט ערעווש טימ םקידנעעג ךיז

 .ןעגנורעדָאפ-טּפיוה ערעייז ןענואוועג רעבָא ןבָאה רעקיירטס-ןירַאמ יד
 -ולימ ַא ןבילברַאפ זיא ָאקסיצנַארפ-זַאס ןיא רעטעברַא יד ןופ גנומיטש יד
 ןטַאנָאמ יירד ןעוועג ןטרָאד זיא עטכישעג רעד ןופ רעביירש רעד .עשיטנַאט
 טגייצרעביא ךיז רעטעברַא טימ ןכערּפשענ ליפ ןיא טָאה ןוא קיירטפ םעד ךָאנ

 ןטַאגָאמ ײרד יד ןפ ףױלרַאפ ןיא ןבָאה סנָאיוי עֶסיטרֶא יד .םעד ןיא
 יד טנקייל רע .,ךיז רַאפ טדער סקואוו רעד .רעדילגטימ 12,000 ןענואװעג
 עשיטסילאטיּפַאק יד סָאװ ,רעטעברַא יד ןשיווצ םזימיסעּפ ןנעוו ןטכירַאב
 עמַאס יד ןבָארנוצרעטנוא טײרּפשרַאפ ןבָאה רעוט עטכער יד ןוא עסערּפ
 עינרָאפילַאק ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .ססיײרטס-לַארענעג ןופ עיידיא
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 סולפנייא ריא .סַאלק-רעטעברַא ןיא רָאטקַאפ רעשירעפעש ,רעקיטכיוו ַא ןיא

 .טנייטש

 עלוש עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ןענייז ןעגנוטערטסיורַא-ןסַאמ ריפ יד

 ןצנַאג םעד ךיז רַאפ ןעזעג ןבָאה רעטעברַא יד .סַאלק-רעטעברַא םעד רַאפ

 -ָאעדיא ןוא עשיזיפ ,ןטנעמורטפניא ענייז עלַא טימ ,סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק

 -רעטעברַא ןופ רעיילש םעד ןָא גנוריגער-טלעווזור יד ןזענ ןבָאה ייז .עשינָאל

 .ם .א יד ןעזרעד וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז .טייקכעלטניירפ

 ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ןירג) .טלַאטשעג רעקיטכיר רעייז ןיא רעריפ ,5 ווָא

 "רַא יד (.קיײרטס-לַארענעג ןופ ןטימ ןיא קייײרטס-לַארענעג ןופ גנומַאדרַאפ

 ַא יװ עיצקַא רעשירַאדילָאס ןופ גנוטיידַאב יד טנרעלענ ךיוא ןבָאה רעטעב

 .סטלק ט ןגעג סָאלס

 -קיירטס ןופ גנורַאפרעד עכייר ַא ןרעפיל ןעגנוטערטסיורַא-ןסַאמ ריפ יד

 .ענײז עיצַאזינַאנרַא רעקירעהעג ייב זַא ,ןזייוו ייז .קיטקַאט ןוא עינעטַארטס

 ירד ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רעכערבקײײרטס רַאּפ ןטרעזער יד טינ עזָאלטעברַא יד

 טײרטס ןדעי יא רעּפלעהסױרַא ןוא טגניירפ עשיטנַאטילימ ןעגייז עזָאלטעברַא

 עטריזינַאגרָא יד ןבָאה טעטש ריפ עלַא ןיא .רעטעברַא עטקיטּפעשַאב ןופ

 רעטעברַא יד ןופ ןפמַאק יד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ עזָאלטעברַא

 ןיא טריזינַאגרָא ןייז וצ טכער םעד רַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב ערעסעב רַאפ

 .סנָאינוי ענעגייא

 ןעגנוטיײרברַאפ"גירק א ןעגנוצַארפש עשיטסישַאּפ

 -נוצָארּפש עשיטסישַאפ יד טרעמעג ךיז ןבָאה םישזער סטלעווזור רעטנוא

 --- קיירטס ןקידנטיידַאב ןדעי ןגעג ןרָאװעג טצונַאב ןענייז ןּפורט-טַאטש .ןענ

 ןיא רָאנ טיוט םוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז רעטעברַא קיצפופ-ןוא-ןביז

 ןטסערַאךסַאמ .ןרָאװעג טלּפירקרַאפ ןענייז רעטנזיוט .1934 רָאי םעד

 עכלעוו רעטעברַא ענעריובעג-דמערפ ןופ סעיצַאטרָאּפעד ןוא רעקיירטס ןופ

 "נוה .ןעגנוריסַאּפ עכעלגעט ןרָאװעג ןענייז ,סקיירטס ןיא קיטעט ןענייז

 "קנופ סעיצַאזינַאגרַא עשיטימעסיטנַא-שיטסישַאפ ,עמייהעג-בלאה רעטרעד

 ,עטימָאק-סערגנַאק קַאמרָאקעמ-ןייטשקיד יד .דנַאל ןופ ןלייט עֶּלַא ןיא ןרינָאיצ

 טָאה ,ןטייקיטעט יצַאנ-עשיטסישַאפ יד ןכוזרעטנוא טפרַאדַאב טָאה סָאװ

 -ומָאק יד לַאגעלמוא ןכַאמ וצ סערגנָאק ןיא סעיצַאדנעמַאקער טכַארבעגניירַא

 עקינייא ןיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא עלַאקידַאר עצנַאג יד ןוא ײטרַאּפ עשיטסינ

 .לַאגעלמוא ײטרַאּפ עשיטסינומַאק יד זיא ,םורד ןיא יו ,דנַאל ןופ ןלייט



 4088 סַאלק-רעטעברַא ןשינַאקירשמַא ןופ טטנישִצג

 טימ ןעמַאזוצ עסערּפ-טסריוה רעד ןופ עינַאּפמַאק-עצעה עטעשויעצ יד

 טכַאזרוארַאפ טָאה ,ןָאשזדיל ןַאקירעמַא ןופ רעריפ וד ןופ עדנַאנַאּפָארּפ רעד

 -"רַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןגנענ ןרוטַאלסיגעליטַאטש 18 ןיא ןטקעיארּפ-ץעזעג

 רעװַאלעד ןיא .עיצַאזינַאנרָא-רעטעברַא רעשיטנַאטילימ רעדעי ןנעג ןוא ייט

 ןענייז ןענישימ ןיא ןוא ןָאגערָא ןיא .טפַארק ןיא ןיירַא ןיוש ץעזעג רעד זיא

 יד ןופ ןטסעטָארּפ עשינרענע יד בילוצ ןרָאװעג טיוטענ ןטקעיָארּפ-ץעזעג יד

 ,רעטעברַא

 ַאנַאיזיאול ןופ גנָאל יאוי רָאטַאנעס ןוא טיָארטעד ןיא ןילנָאק חלנ רעד

 רעטשרמולכ ןיא טלקיוועגנייא ,עינָאנַאמעד עשיטסישַאפ רעייז ןטיירּפש

 -כייר םעד ןלײטוצרעדנַאנַאפ , ןטקעיָארּפ ךרוד .ןריקנַאב יד ןנענ עיצַאטינַא

 ןוא ָאידַאר א ,םייה ַא ,גנוקיטפעשַאב טימ םענייא ןדעי ןגרָאזַאב ןוא "םוט

 סרעלטיה ףיוא גנוגעװַאב-קלָאפ ַא ןפַאשַאב וצ גנָאל טכוז ,ליבָאמָאטָא ןַא
 ינַאנרָא ןַא ןפַאשַאב טָאה ןילנָאק .רָאטַאטקיד םעד רַאפ ןיילַא ךיז טימ ,טינש

 טגָאמרַאפ סָאװ ,"טייקיטכערענ רעלַאיצַאס רַאפ ןָאינוי עלַאנָאיצַאנ ,, יד ,עיצַאז

 .ןזַארפ עכעלטניירפ-קלָאפ ןיא טצוּפַאב םזישַאפ ןופ ןכירטש עֶלַא

 -זור טָאה ,ןליפענ עשינכש-טוג טימ לופ ,סעדער עכעלדירפ עלא ךָאנ

 ןופ גנואיוב יד טגָאי רע .טעשזדוב-נירק םעד טפיורשענפיוא קרַאטש טלעוו

 טָאה 1994 ןיא) .ײמרַא רעד ןופ גנורעסערגרַאפ יד ןוא ןפיש-נירק עיינ
 ,גנוקיטפעשַאב ןפאש וצ דנָאפ ַא ןופ רַאלָאד ןָאילימ 880 טרינניסַא טלעווזור

 ילוי ןטשרע םעד ךיז טקידנע סָאװ רָאי םעד ןיא (.ןפיש-נירק עיינ ןעיוב ףיוא

 עכעלסילשסיוא ,עגייר רַאפ רָאנ ןבענענסיוא ןבָאה ננורינער יד טעוו 6

 -- ג ,ד .א ןענַארעטעװ עקנַארק רַאפ ףליה ,סעיסנעּפ ןָא --- וקעװציגירס

 ּטעשזדוב גירק רעטסכעה רעד זיא סָאד .רַאלָאד ןָאילימ טרעדנוה טכַא רעכעה

 169,000 זיב ןרעוו טרעסערגרַאפ טעוװ יימרַא עקידנעטש יד .טלעװ רעד ןיא

 רעטרעדנוה שירעטילימ ןרינערט סּפמעק ןָאשיײיװרעסנָאק ליוויס יד .ןשטנעמ

 טרעסערנרַאּפ זיא (ןּפורט-טַאטש) דרַאנ לַאנָאשעגנ יד .טייל עגנוי רעטנזיוט
 םעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא חמחלמ וצ טיירגענוצ טרעוו ןוא ןרָאװעג

 רעד ןופ עיצַאזיליבַאמ-גירק רעד יראפ רענעלּפ .םוירעטסינימ-נירק ןלַארעדעּפ
 -"ננובעלפיוא , סטלעווזור .טעברַאענסיוא קידנעטשלופ ןענייז עירטסודניא

 -סקע יד ןופ ןטיטעּפָא עשיטסירַאטילימ יד טלעטשעגנדירפוצ טָאה םַארגָארּפ

 .ןטָאירטַאּפ-דרָאמ עמערט

 גנורינער טלעװזור יד ןיא קיטיִלַאּפ רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא

 -ןטעווַָאס םעד ןגענ .דנַאלשטיײיד-יצַאנ רעד וצ טייצ עצנַאג יד ךעלטניירפ

 ןזיוועג רע טָאה ,1934 ,רעמוז טנעקרענָא טָאה טלעווזור ןעמעוו דנַאברַאפ
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 גנוריגעד-ןטעוװָאס רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד קידנזייווקירוצ ,טייסכעלטנייפ ןייז
 יד קידנעיצקירוצ ןוא תובוח-יקסנערעק ןוא עשירַאצ יד ןטכילש ןגעוו
 ןעגנואיצַאב עטרענרערַאפ יד ןופ טַאטלוזער סלַא .עװקסָאמ ןופ סעשַאטַא
 עשינַאקירעמַא יד ןופ עיצַאזירַאטילימ עשירעביפ ַא ןָא טייג ,ןַאּפַאי טימ
 וצ שינרענע ךיז טיירג "ליד רעיינ, רעד .ןַאעקָא ןשיפיסַאּפ ןפיוא ןעלזניא
 .המחלמ רעקידנעמוק רעד

ִ* * * | 

 -סנבעל ןרעקירעדינ ַא טכַארבעג "?יד רעיינ, רעד טָאה דנַאל ןיא
 ערעטייוו ַא ןוא גנורעקלעפאב רעד ןופ ןטכיש עטיירב יד רַאפ דרַאדנַאטפ
 יד ןגיטשעג ןענייז ,רַאפרעד .טכער עשיטַארקָאמעד ערעייז ןופ גנובױרַאב

 .ןעגנוטיירבראפ-גירק עשירעביפ יד ,רַאפרעד .,ןשסילַאטיּפַאק יד ןופ ןטיּפָארּפ

 עפיט יד --- ןפַאשּפָא טינ ןעק ןוא --- טפַאשעגּפָא טינ טָאה טלעווזור
 ךיורבעג ןלַאיצָאסט ןוא עיצקודָארּפ רעשיטסילַאטיֿפַאק ןשיווצ ןכודּפשרעדיװ

 -סיורַא רעפרַאש רָאנ ןבָאה ןעננואימַאב ענייז עלַא .עיצקודָארּפ רעד ןופ

 ַא ןוא עירטסודניא רעטלקיװטנַא-ךיוה ַא ןשיוװצ עיצרָאּפָארּפסיד יד טקורעג

 .טפַארק-ףיוק רענעקנוזעג

 ערעטייוו וצ סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טביירט לַאפכרוד סטלעווזור
 רעקידננייטש רעד .,סַאלק-רעטעברַא ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל ןפיוא סעקַאטַא

 -נָא ןטסילַאטיּפַאק יד טביירט ,רעדיוו ,סַאלק-רעטעברַא ןופ דנַאטשרעדיוװ

 -נסקַאװ-ץלַא ןוא ערעקיטעּפמיא ,ערעסערג ַא .ןעלטימ עשיטסישַאפ ןעמענוצ

 ןיא ךעלדיימראפמוא זיא ןסַאלק ייווצ יד ןשיווצ גנוטסעמראפ-תוחוכ עקיד

 טנּפָאװַאב םזינינעל-םזיסקרַאמ ןופ ערעל יד רָאנ .טפנוקוצ רעטנעָאנ ראג רעד |

 -רַאפתוחוכ רעד ןופ ךיירניז ןעמוקסױורַא לָאז רע ,סַאלק-רעטעברַא םעד

 --- םזינינעל-םזיססרַאמ ףיוא טיובעג זיא סָאװ גנונעוַאב יד רָאנ .ננוטסעמ

 סָאלק-רעטענרַא םעד טריפ --- ףמַאקנסַאלס ןרענָאיצולָאװער ןופ עירָאעט יד

 גנופרַאװמוא יד ,עבַאנפיוא רעשירָאטסיה ןייז ןופ ננוכעלקריוורַאפ רעד וצ

 ,ףזילָאיצָאס ןופ גנואובּפיוא יד ןוא םזילַאטיּפַאק ןופ



 ךוב ןטשרע ןופ סקעדניא

 ---עגַארפ-רארנַא

 .109-107 .וזז

 ---סקואוו רעלעירטסודניא
 ,198-196 .וז ,גירק-רעגריב ןכָאנ--

 -179 .זז ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא--
 .291 .ז ןוא 4

 .וז ,טפנוקנווא רעלַאנָאוצַאנ ןוא--
1, 

 ,רעמימכייר ןופ עיצַארטנעצנָאק ןוא--
 ,804-808 .זז

 ,400 .ז ,טרעדנומרָאי ןטס20 בייהנָא---

 ,408-407 .זז ,גירק ןופ טייצ ןוא---

 ---םעירטסודניא ןיא ןטנַארנימיא

 .409 .ז

 ---עיצַארגימיא

 ןמ10 ןופ ביויהנָא--

 ,84-58 .וז

 -110 ',זז ,ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא--
8. | 

 ,181-199 .זז ,גירק-רעגריב ןכָאנ--

 ,174 .ז ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא--
 ,287 .ז ,ןרעפיצ---

 .וז ,רעטעברַא עשטייד ןופ עלָאר--
7, 

 ןטס90 ביוהנָא---

0,601 

 ןוָא סרעקריָאוו ?לעירטסָאדניא

 ---(.וו .וו .א) דלריִאוװ יד
 -866 ,זז ,עיצוטיטסנָאק םורַא ףמָאק--

867, 

 .808 .ז ,ןָאינוו ןייא ןופ גנוזָאל---
 .876-878 ,וז ,סנערוָאל ןיא קיורטס
 .879-877 .וז ,ןטסוכרַאנַא ןופ גיז--

 .וז ,ברעמ ןטייװ ןיא סקיירטס--
1,. 

 ,טרעדנוהרָאו

 .זז ,טרעדנוהרָאו

4299 

 -גורק ןויא סעצָארּפ רעסיורג רעד---

 ,980-884 .וז ,טיוצ

 ,889 .ז ,ַאולַארמנעפ---

 -800 ,זז ,גנַאגרעטנוא ןופ ןכַאזרוא---

72. 

 ---סנָאינוי עלעירטסודניא
 ,209 .ז

 ---בייהנא רעד ,סנָאשקנַאשזדניא
 ,280-988 ,זז ןוא 211 .ז

 ---גָאט-טעברַא ןדנוטש-טכַא

 -180 .וז ,גנוגעווַאב ןופ בייהנָא---

0. 

 .וז ,ןרָאו רעקיצכַא יד ןטימ ןיא--

 .204 .ז ןוא 8

 ,עידעגַארט-טעקרַאמיעה רעד ךָאנ--
 ,244-941 .וז

 םזלַאירעּפמיא רעשינַאקירעמַא
 .9084-288 .וז ,בייהנָא--

 -רַאֿפ יד ןוא עינַאּפש ןגעג גורק--

 -804 .וז ,סעירָאטירעט ןופ גנוּפַאכ
00 

 ---=סנעײלַא ןַאקירעמַא,
 ,420 .ז

 ---ָאגַאקיש ןיא ןטסיכרַאנַא
 ,908-199 .וז

 ---גנוגעווַאב ּפַאש-ןעּפָא

 ,869-861 .זז

 ---.ל ןֹוָא .פ .א
 .199-198 .זז ,ןדנוטש טכַא יד ןוא--

 . ,ןדנומש טכַא יד ןופ טערטקירוצ--
 ,944-941 .וז

 ,218-917 .זז ,ןעגנורעדָאפ עטשרע---
 .,917 .ז ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ--

 -נעמַאוװצ יד ןופ לעטשנעמַאזוצ--
 ,219 .ז ,ןרָאֿפ



 .-רַאּפ-רעטעברַא רַאפ עיצולָאזער יד--
 ,299 .ז ,ןעיומ

 -רַאּפ-רעטעבלַא ןגעג עיצולָאזער יד--
 .249 .ז ,ןעייט

 -רָאי ןמ10 ףוס טפַאשרעדילגטימ--
 ,989 .ז ,טרעדנוח

 .ז ,1984 זיב טפַאשרעדילגטימ--
8 

 ,עיצולָאזער עשיטסילַאיצָאפ יד ןוא--
 ,248 .ז

 .וז ,סעדווירק ןופ לטעצ רעד ןוא--
8, 

 ףוס רעטעברַא עטױיזינַאגרָא לָאצ--

 .2884 .ז ,מרעדנוהרָאי ןט9

 ,427 .ו ,עגול-רעקלעפ יד ןוא--

 ,498 .,ז ,דנַאברַאפ-ןמעווָאפ רעד ןוא--

 .--טייצ-גירק ןיא ןעיורפ-רעטעברַא
 ,489 .ז

 ---ןעייטרַאּפ רעטעברַא

 ,167-166 .זז ,ןרָאי רע-70 יד ףוס--
 ,914 .ז ,ןרָאי רע-80 יד ןיא--

 ,נירק ןסענָאיצולָאװער ןיא רעטעברַא
 ,86-99 .זז

 ---ךיז ןריזינַאגרָא ןעיורפ-רעמעברא
 ,16-76 .וז

 ---סעינָאלָאק יד ןיא ענַאל רעטעברַא
 .28-94 .וז

 ---ץעזעג ןדנוטש-8 ןָאסמַאדַא
 ,426-498 .זז

 ---סקואוו ,סעינילדןַאב
 ,171-170 .זז

 ---רָאטקיװ ,רענרעב
 ,812-811 .זז

 ---ןסירפ ףיוא טַָאטנעטַא סנַאמקרעב
 ,288-987 .וז

 ---סירָאמרַא טיוב עיזַאושזרוב
 ,164 .ז

2086 

 ---קיירטס-לַארענעג ןַאב
 ,168-158 .זז .

 ---לעוימעס ,סרעּפמָאג
 ,996-995 .זו ,ןכירטש עשיפַארגָאיב---

 ןופ בייהנָא) ?סטיינ; יד ןוא--|
 ,294 .ז ,(ףמַאק

 ,"ןָאשיירעדעּפ דווינַאגרָא , יד ןוא--
 ,298-999 ,זז

 יד טומ סיוטשנעמַאווצ רעטשרע--

 .וז ןוא 248-245 .זז ,ןטסילַאוצָאס
4, 

 ,966 .ו ,קיירטס-ןַאמלוּפ רעד ןוא--

 ,805-804 .וזז ,/סנעיײל ,ַא יד ןוא--

 ,עינַאּפמַאק-לַאװ סעסבעד טריקַאטַא--
 ,818 .ז

 .841 .ז ,סקיורטס ןגעוו---

 .זז ,סנָאינוי עלעירטסודנוא ןגעג---
6, 

 ,889 .ז ,רעלעפקַאר ןגעוו---

 .ז ,ןָאשיירעדעפ קיוויפ יד ןוא--
8 

 ,870 .ז ,.ו .וו .א יד ןוא--

 -קעמ ןגעג עיצידעּפסקע יד ןוא--
 .411 .ו ,ָאקיס

 .וז עדנַאגַאפָארּפ-גירק יד ןוא--
 ס+קס::12

 ,414 .ז ,גירק ןיא סקיורטפ ןגעג--

 .416 .ז ,ןטסופיסַאּפ יוד ןגעג--

 ,490-419 .וז ,עּפָארווא ןיא--

 -ךיירט רעמַאדרעטסמַא רעד ןוא--

 -490 .וז ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןָאינוי
1, 

 + ---רָאטסיװ ןישזדוי ,סבעד

 -184 .וז ,סרעייוװגַאמ ילַאמ ןגעוו---
9 

 -ןַאב עלעירטסודנוא טריזינַאגרָא---
 ,261 .ו ,ןָאונוי

 -064 .וז ,קיירטס-ןַאמלוּפ רעד ןוא--
9, 



 .819-811 .וז ,רעגרעב ןוא--

 .814-818 .זז ,רעלעפקַאר וצ ווירב---

 .ז ןוא 800 .ז ,הו .ו .א יד ןוא--

8, 
 .44/ .ו ןוא 444 .ז ,גורק ןיא-- |

 ---ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד
 87 .ז

 ,(סקעט-לגניס ךיוא) ירנעה ,שזדראשזד
 ןינ ןיא  ןיעּפמַאק-רָאיעמ ןוא--

 ,914-911 ,זוז ,(1886) קרָאי

 ---ברעמ ךָאנ גנַארד

 ,848-849 ,זז ןוא 171 .ז ,08 .ז

 ---עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עטירד
 ---סקעבנירג יד

 .144-148 ,וז

 רעד ןוא דנַאלגנע ןיא ןעיײטרַאּפ יד

 ---גירק רערענָאיצולָאװער
 ,88-89 .זז

 יד ףוס גנונעווַאב-קעבנירג יד

 ---?עינעד ,ןָאיל-עד
 ,םזינָאינוי רעלעירטסודניא ןוא--

 .298-297 .זז
 808-809 ,וז ,/?סנעיילַא, וד ןוא--

 ,809 .ז ןוא

 .ס רעד ןיא גנוטלַאּפש יד ןוא--
 ,807-806 .זז ,.פ .ל

 .ז ,290-998 .זז ,.ונ .וו .א יד ןוא--
 .8710-878 .זז ןוא 0

 ,999 ,ז ,ןטַארקָארויב-ןָאונוי ןגעוו---
 ---1818 ןיא סעיצַארטסנַאמעד

 ,181-180 .זז

 ---קיירטס-לָאטש דעטסמוָאה
 ,288-987 .זו

 ---רעיַָאמ ןוא דואווייה/
 ,208 .ז

 ---וו ,וו ,א יד ןוא רעיַאמ ,דואווייה
 ,809 .ז ןוא 800 .ז

 ---טעצָארּפ ןָאביטעּפ-רעיַאמ-דואווייה

 .879-871 .וז

 ---סירָאמ ,טיווקליה
 .990-9819 .זז ,ןציטָאנ עשיפַאוגָאוב---

 -נעמַאזוצ רעטיאול .טס םעד ףיוא--

 .441-440 .זז ,רָאפ

 סמערע ןוא ןָאסידעמ ,ןָאטלימעה

 ---עיצוטיטסנָאק ןגעוו

 ,48-44 .זז

 ---עירעגַארט:טעקרַאמיעה

 .208-204 .זז

 ,סרעניימ ווִא ןָאשיירעדעפ ןרעטסעוו
 ,8495-844 .זז

 ---? ךראָאב רָאביײל-רָאװ,
 ,493-494 .וז

 ---"רראָאב סירטפָאדניא ראו,
 .408 .ז ןוא 406 .ז

 ---ןָארדואוו ,ןָאסליװ
 ,410 .ז ,1916 ןיא--
 ,411 .ז ,ָאקיטקעמ ןיא--

 ,סעינָאלַאק יד ןיא יירעפַאלקש עסייוו
 ,18-10 .זז

 ---ןרָאי רעקיצעביז

 .109-107 .וז

 ---.פ ,עגרָאז
 ,288-981 .וז ,278 .ז

 ---ינומ םָאט

 ,481-498 .זז

 ---ןעמ םָאט
 .889 .ז

 ןיא ןעגנודניפרעד עשינכעט

 ---עיצסודָארּפ

 ,60+49 .זז

 ---םגיוו ןוא סירָאט

 ,29 .ז



 רעטײמַאנלַאמַא יד ןוא ףירָאט
 ---ןָאינוי רעטעברַאדלָאטש

 ,960 .ז
 ---דנַאטשפיוא-רענענ סרענריוט

 ,16 ז

 ---סרעקריָאװ ןיימ דעטיינוי
 ,211 .ז ,קיירטס רעטשרע--

 | --ןינעי

 ,עקירעמַא ןיא םזילַאדָאעפ ןגעוו--
 .9-8 .זז

 ,88 .ז ,גירק ןרענָאיצולָאוװער ןגעוו---

 ,804 .ז ,סעילָאּפָאנָאמ ןגעוו---

 ,899 ,ז ,םזילַאורעּפמיא ןגעוו---

 ---םזינַאילַאסַאל
 ,289-981 .זז

 ---ןלָאקניל
 ,1281-117 .וז ,יירעּפַאלקש ןוא--

 ,190 .ז ,רעטעברַא ןופ לגנַאמ ןגעוו---

 ---הטיחש יד ןוא קיירטס-וָאלדול
 ,9 .וז

 ---סרעייוונַאמ יִלַאמ
 .184-188 .וז

 ---?רַאק ,סקרַאמ

 עשילגנע ענעבירטעגרעטנורַא ןגעוו---

 .4 .ז ,םירעיוּפ
 ,דנַאלגנע ןוא םוילַאדָאעפ ןגעוו---

 7 .ז

 108 .ז ,ןטסיּפָאשוא יד ןגעוו---

 .121 .ז ,עיצַארעדעּפנָאק ןגעוו---

 ,גירק-רעגריב ןופ גנַאגסיוא ןגעוו--|

 ,198 .ז
 .זז ,גָאט-טעברַא ןדנוטש-טכַא ןגעוו---

220 

 ,200 .ז ,טסָאמ ןַאהָאי ןגעוו--|

 ,סנָאינוי יד ןופ עלָאר רעד ןגעוו---

 .823 .,ז
48 

 ---ןַאהָאי ,טסָאמ

 ,200 .ז

 ---רעדירב ַארַאמַאנקעמ

 .888-881 .זז

 טפנוקנייא רעלַאנָאיצַאנ
 ---טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס

 ,999-981 ,וז

 ןרענָאיצולַאװער ןיא דנַאלגנע וינ

 ---גירק

 .81-80 .וז

 ---?רָאבייל ווֶא סטיינ,
 .179 .ז ,טּפַאשרעדילגטימ---

 .178 .ז ,ילרעדוַאּפ---

 ,184-189 .,זז ,טָאקיָאב רעד---

 .189 .ז ,ןעיורפ-רעמעברַא יד ןוא--

 ,גָאט-מעברַא ןדנוטש-טכַא רעד ןוא--

 .194-109 .וז

 .ז ,ל ווָא .פ .א רעד טימ ףמַאק--

 ,289-998 .זז ןוא 4

 ,281 .,ז ,סרעגענ יד ןוא--

 ,989 .ז ,גנַאגרעטמנוא--

 ---ןָאשיירעדעפ קיוויס לַאנָאשענ
 .808 .ז ןוא 890-804 .זז

 ---ןָאינוי רָאבייל לַאנָאשענ
 1 ,188-1885 .זז

 -ָאוצַאנרעטניא רעטשרע רעד ןוא--

 - 199.  .ז ,לַאנ
 .188 .ז ,עגַארפ-רעגענ יד ןוא--

 ---עקירעמַא ןיא םזילַאיצַאס
 ,916-974 .זז ,(ןטנַארגימיא עטשרע)

 ---ןטסילַאיצַאס
 רעשיזיוצנַארפ-שיסיירּפ רעד ןוא--

 ,977 .ז ,(1870) גירק
 -ַאנרעטניא ןופ סעיצקעפ יד ןוא--

 .280-977 .זז ,לַאנָאוצ

 -ַאנרעטניא ןופ סערגנָאק רעטצעל--

 ,988-989 .זז ,לַאנָאיצ

 .800-808 'וז ,ןטסילוּפָאּפ יד ןוא--



 | ---,8 .? ,ס
 ,284 .,ז ,טרובעג---

 ,988-986 .זז ,גנוטלַאּפש עטשרע---

 ,991-990 ,זז ,סעינַאּפמַאק-לַאו ןוא---

 .208-909 .זז ,"סטיינ, וד ןוא--

 ןופ טרובעג ,גנוטלַאּפש עטייווצ---
 = :807-806 .וז ,פ .ס |

 ---יטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס
 ,816 .ז ,גנודנירג ריא ייב---

 וד וצ עירָאעט-טעטילַארטיינ יד--

 .828-898 .,זז ,סנָאונוו

 ,891-890 ,זז ,.וו .וו .א וד ןוא--

 . 824 .ז ,טַאטדלַאוװג ןגעג---

 .וז ,ןעמוטש ןוא רעדילגטימ לָאצ--
| 880-899, | 

 -981 .וז ,עיצַארגימיא וצ ,גנולעטש---
 י ,82

 ,880-8989 ,זז ,סרעגענ םורַא ףמַאק---

 -םימרַאפ-חמחלמ סלַא ןָאסליוװ ןוא--
 ,440 .ז ןוא 485 .ז ,רעל

 -סילַאיצָאס ןופ דלוש-גורק טלַאהַאב---

 .וז ,עמָארווא ןיא רעריפ עשיט
95, 

 ,458 .ז ,1916 ןיא ןיעּפמַאק-לָאוװ---
 .וז ,סואול .טס ןיא רָאפנעמַאווצ---
0, | 

 .וו ,םייצ-גירק ןיא ןעמוטש לָאצ--
1,., 

 ---סיווליס
 ,116 ,ז ,גירק-רעגריב רעד ןוא--
 רָאוצַאנרעטניא רעטשרע רעד ןוא--

 ,186-194 .זז ,לַאנ

 ---גירק ןיא סקיירטס

 ,498 .ז

 ---עירופ ,ןָאמיס-ןעס

 .99-97 .וז

 יד ןוא סנעוויא ןוא רָאמדיקס

 ןוא ןעוֶא ליעד טרעבָאר
 ---טייר סיצנערפ

 ,80-79 .וז

99 

 ---ךירדירפ ,סלעגנע
 .4 .ז ,םירעיוּפ עשילגנע ןגעוו--

 .8 .ז ,"סמָאלס , עשולגנע ןגעוו---

 .ז ,סקיירטס ןופ גנוטיידַאב ןגעוו---

5 | 
 -ונַאקירעמַא ןופ גנולייטעצ ןגעוו---

 ,997-996 ,וז ,סַאלק-רעטעברַא ןעש

 ---ןָאסקעשזד וירדנע
 ,81 .ז

 ---גנולייטעצ-טעברַא עטשרע
 ,0 .7ז

 ---ססיירטס עטשרע
 ,67-01 .וז

 ---םטעקיּפ עטשרע

 ,7 ז

 ןעגנונלָאפרַאפ-טכירעג עטשרע
 ,69-08 .זז

 -טינ ןופ ןפמַאק עטשרע

 ---רעטעברַא עטריציפילַאװק
 8732 .ז

 -טסבלעז ןופ געוו ןפיוא טירש עטשרע

 ---עיצקַא רעשיטילָאּפ רעקידנעטש
 ,84 ,19 ,14 ,11 .וז

 עשיטָאטש עלארטנעצ עטשרע

 ---ןטפַאשרעּפרעק
 : 1 ,וז

 ---סנָאינוי עלַאנָאיצַאנ עטשרע
 ,16-78 .זז

 ---עיצַאזינַאגרַא עלַאנָאיצַאנ עטשרע
 ,18-76 .וז

 ---עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עטייווצ
 .114 .ו

 ----סיירטס-לַארענעג רעטשרע
 ,184-188 ,88-87 .זז

 ---ןסיזירק ייווצ עטשרע
 ,60 .ז

 .118 .ו ,סווירק רעטירד---



 עזָאלטעברַא עטשרע
 ---גָאט-טעברַא ןדנוטשזןעצ

 .00 .ז ןוא 80-85 .וז

 לַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע

 ---גירק-רעגריב רעד ןוא
 ,199 .ז

 ---ןטסילופָאּפ
 ,247 .ז

 ---זיּפש ןוא סנָאסרַאּפ
 ,286 .ז ןוא 208-208 .וז ,200 .ז

 ---ססיירטס-ןַאמלוּפ
 ,208-964 .וז

 ---םזיוויסערגָארּפ

 ,890-899 .זז

 ---ז םַאיליוװ ,רעטסָאפ
 .פ .א רעד ןיא ןטסילַאיצָאפ ןגעוו---

 : 897 'ז ,.ל ווָא
 ,889-887 .זז ,.וו .וו .א יד ןוא--

 ---סעינָאלָאס ןיא ענַאל-רעמרַאפ
 ,21-96 .וז

 ןרענָאיצולָאװער ךָאנ ןטנוב-רעמרַאפ

 ---גירק
 ,49-41 .זז

 ---גנוגעווַאב עוויטַארעּפָאָאק

 .106-108 .זז

 .147-149 .וז ,ןרָאי רע-70 יד ןיא--

 ---ןָאשנעװנָאק עלענָאיצוטיטסנַָאק
 ,48 .ז

 ---טעברַא-רעדניק

 ,97-86 .זז

 ---ןעוֶא טרעבָאר

 .108-99 .וז

 ---.ע סלרַאשט ,גרעבנעטור
 -נעמַאזוצ רעסואול .טס םעד ףיוא--

 441 .ז ,רָאפ

 .446-440 .וז ,גירק ןגעג---

 ---דנַאלסור ןיא עיסימָאק-טור

 ,429 .ז

 יד ןיא יירעפַאלקש עצרַאוװש

 ---סעינָאלַאק
 .18-10 .זז

 ---גרובסטיּפ ןיא ןטכַאלש
 .169-161 .זז



 רוב ןטייווצ ןופ סקעדניא
 ןדרֶא רעטעברא רעלאנאיצאנרעטניא

 108 .ז

 ---ןטקודָארּפ עלעירטסודניא

 .498 .ז ,סיזירק ןיא--

 | ---,ל ווא ,פ ,א
 .8 .ז ,םַארגָארּפ-עיצקורטסנָאקער---
 ןיא טפַאשרעדילגטימ ןיא סקואוו--

 .88 .ז ,0
 .30-89 .זז ,1920 ןוא טפנוקנייא---
 ,"סטייר ווָא ליב סרָאבייל , רעד ןוא---

 ,88-87 .זז

 ,1992 ,רעדילגטימ ןופ טסולרַאפ--

 | .26 'ז
 .וז ,עינַאּפמַאק-טעלָאפַאל וד ןוא--

 1ס+136

 -ולָאּפ ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ ןופ גנוזָאל---

 .158-189 .וז ,קיט

 רעלענָאוצַאזינַאגרָא---
9.6 

 ,ןטייקיטיירטש-עיצקידסירוי וד--

 .167-169 .זז

 ןָאטילק רעד ןוא--
 ,176-175 .זו ,ץעזעג

 ,ןטנעדיזערפ-ןָאינוי ןופ ןטלַאהעג--

 .188-184 .זז

 .187 .ז ,עזַאב עלעירטסודניא---

 189 .ז ,עוַאב ןופ גנורעטמיירבסיוא---

 .286-984 .זז ןוא

 .198-190 .זז ,גניריטעקעו ןוא--

 -וצ ףיוא סעיצולָאזער גנירימעקער---

 ,198-104 .זז ,1988 ןיא רָאפנעמַאז

 -טייטס ןופ רוטנעגַא ,טפַאשרעריפ---
 .208-201 'זז ,טנעמטרַאּפעד |

 -000 .זז ,דנַאברַאפ-ןטעווָאפ ןגעג---

 .208 .ז ןוא 6

 טייצ ןיא רעדילגטימ ןופ טסולרַאפ---

 .215 .ז ,טעטירעּפסָארּפ ןופ

 -971 .וז ,רעטעברַא-רעגענ יד ןוא--

 .וז ,וובעג

 טסָארט-יטנַא

501 

 .287 .ז ןוא 4

 -רַאפ רעזָאלטעברַא רַאפ טעטימָאק---

 .400 ,גנורעכיז

 ןופ ןָאשיײאיסָאסַא דעטײמַאגלַאמַא

 ---רעטעברַא ךעלב ןוא לָאטש ,ןזייא
 | .94 .ז ןוא 19-11 .זז

 ---ןיול-רעטעברַא
 .3 .ז ,1921 ןוא 1918 ןשיווצ---

 .וז ,(1922) עיסערּפעד רעד ןיא--

21 
 ןוא 218 .ז ,טעטירעּפסָארּפ רעד ןיא---

 | .878 .ז

 .876 .ז ,טעשזדוב-םומונומ---

 "עטיור, ףיוא ןלַאפרעביא

(1990-1919)--- 
 .19-17 .וז ןןא 89 .ז

 ---עקירעמַא

 ,10-18 .וז

 - ,89-80 .זז ,גנוקינויארַאפ---
 -מוא גנוגעווַאב .עשיטסינומָאק--

 ,80-79 .וז ,לַאגעל
 .וז ,גנודנירג ,ייטרַאּפ סרעקריָאוװ---

7, 
 ,טזיילעגפיוא ייטרַאּפ סרעקריָאוװ---

 .89-88 ,זז

 .90-89 .זז ,עּפורג-ערָאל---

 --ץעזעג טעברַא-רעדניק-יטנַא

 .176 .ו

 ---ץעזעג ןָאשקנַאשזדניא-יטנַא

 | .177 .ז

 ---ןָאשיײאיסָאסַא ּפַאש-ןעּפָא
 .45-44 .ֹוז

 ---גנורעכיזרַאפ עזָאלטעברַא
 ,400 .ז ,טעמימָאק .לווָא .פ .א---

 ,461 .ז ,.ל ווָא .פ .א ןופ גנולעטש---
 -רעמעברַא ןשיװצ דיושרעטנוא--



 -ץעזעג עגירעבוא יד ןוא טקעוָארּפ

 .465-469 .זז ,ןטקעוָארּפ

 -עכיזרַאפ רעלַאוצָאס רַאפ סערגנָאק--
 ,408 .ז ,גנור

 ,408-460 .זז ,.ּפ .ס ןופ גנולעטש---

 ---סעיצַארטסנָאמעד עזָאלטעברַא
 ,441-446 .זז ,19980 ,0 ץרעמ---

 טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא

 ---ןָאינוי סרעקריאװ

 קיירטס-רעכַאמקוָאלק

0, 

 רעכַאמסערד ןופ "עיצַאזינַאגרָאער ,---
 ,841 .ז ,25 לַאקָאל ןָאינוי

 ," ןוַאט-וװָא-ט ,וַא ןוא יירעבַאשזד--

 .וז ,(1999)

 ,849-941 .זז
 ,849 .ז ,לגולַפ ןקניל ןופ בייהנָא--

 -רעטנוא עוסימָאק סרָאנרעוװַאג--
 .884 .ז ,גנוכוז

 .ז ,1998 ןיא עקנול ןופ סולפנייא---
6, 

 ןופ בויחנא--
46, 

 ,קוירטס-לַארענעג רעכַאמקוָאלק---

 | ,850 .ז ,(1996)

 ,קיורטס ןגעג טערטסוורַא סנַאמגיז--
 ,801 .ז

 .888 .ז ןוא 848 .ז ,ןַאמייח טיאול--

 .ז ,(1988) קיורטפ-רעכַאמסערד--

0, | 
 ,801-800 .זז ,.א,ר.נ--

 ,809-861 .זז ,ןטסינָאטסווָאל---

 ,סרעקריָאװ גנידָאלק דעטיײמַאגלַאמַא
 ,880-888 .,זז ,גנודנירג---

 889.  ,ז ,ןַאמליה--
 ,808 .ז ןוא 261 .ז ,.א.ר.נ--
 1 ,רעריינש-רענעמ ןופ ןשסנידרַאפ---

58, 

 -סיזירק ; ןיא ןיול-רעטעברַא
 סד - ,499-497  ,זז

 ---שרַאמ-סונָאב
= 2 467 

 .ז ,ןעגגוסולשסווא

00: 

 -470 .זז ,עקַאטַא עשירעטילימ יד--
1 

 ---ןַאלּפ .ָא-.ב
 .88/ .ו

 --ןַאשזד ,יפָארב

 ,229 .ז

 טי ---?ריוא ,רעדוַארב
 -08 .זז ,ףמַאק ןלענָאיצקַארפ ןגעוו---

 20 בי } 6
 ---שזדרָאשזד ,ירעב

 .7 .זז ןוא 1174-179 .זז |

 ---סרעּפמָאג

 רעלעירטסודנוא סנָאסליװ ףיוא--
 .11-9 .וז ,ץנערעפנָאק

 17-15 .זז ,קוירטס- -לָאטש רעד ןוא--
 19 .ז ןוא

 -רָאביל ַא רַאפ גנוגעװַאב ןוא--

 ,198-197 .זז ןוא 192 .ז ,ויטרַאּפ
 .ז ,סנָאונוי עלעורטסודנוא ןגעג-- =
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 ,900 .ו ;ןטקנופ 14 סנָאסליװ ןוא--

 ,908-209 .זז ,עּפָארייא ןיא--

 .209 .ז ,טיוט ןייז---

 ---ןעב ,ווָאלטיג
 - 409 .ז

 ---סיירטסדלַארענעג
 .61-57 .זז ,(1999) ּפַאש-ןַאב---

 ,84-89 ,זז ,(1919) לטַאעס---

 ---ָאקסוצנַארפ ןַאס ,קיירטס-לַאנערעג
 ,488 .ז

 .490.ז ,גנוריגער ןופ גנושימניירַא--

 ,ןטסינומָאק ןגעג רָארעט ןוא עצעה--
 ,491-490 .זז

 ---םַאיליוו ,,ןירג -
 .וז רעמעברַא-ליבָאמָאטָא יד .ןוא--

9..?. . 
 יד ןוא--

195-194. 

 ,.ל ווָא .פ :א ןופ :טנעדיזערּפ טרעוו--
 . ,911-910 .וז

 .וז ,ןלַאדנַאקס-ר יטעקער



 ןטסינוטָאק ןגעג ףמַאק ןָא טבייה--

 / 218-917.  .וז ,עקניל ןוא

 ,ןטסינומָאק ןגעג ןאטסאב ןיא עדער---

 .239 .ז

 ןסילשוצסיוא ווירב---
 .208-987 .וז

 ,854 .ז ,סרעירָאפ יד ןוא--

 ,1999, ץנערעפנָאק סרעוואוה ףיוא--

 ,420-494 .זז

 ,484-488 ,זז ,.א.ר.נ רעד רַאפ---

 ---.ּפ םַאיליװ ,ןָאד
 .ל ווָא .פ .א ןופ ןסָאלשעגסיוא---

 .210 .ז ,רָאפנעמַאזוצ

 רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאסנַאשזד

 ---ןָאינוי-ןטסינישַאמ
 .290 .ז

 -גנוכוזרעטנוא קימרָאקעמ-ןייטשקיד

 ---עטימַאק

 .402 .ז

 ,ןטסינומָאק

 קיירטס-לארענעג רעטעברַא-ןפַאה

 ---(1919) קרָאי וינ ןיא
 ,81-80 .זז

 רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןָאסנישטָאה

 ---רוהרעדַארב סרעטנעּפרַאק

 ,280 .ז

 ---גנידרַאה

 ,(1999) קיירמס-רעניימ רעד ןוא--

 .85 .ז
 רעטעברַא ּפַאש-ןַאב רעד ןוא--

 .09-98 .זז ,קוורטס

 ---סירָאמ ,טיווקליה
 ,(1991) קיירטס-רעכַאמקוָאלק ןיא--

 ,40 .ו

 .70 .ז ,ןלַאװ .ּפ ,ס יד ןיא--

 -יסערגָארּפ רַאפ ץנערעפנָאק ףיוא--

 -וילק ,עיצקַא רעשיטילָאּפ רעוו
 .197 .ז ,(1999) דנַאל

 עקנול ןופ ןעגנוסולשסיוא ןוא--
 .847 .ז ,ןָאונוי .וו .ג ,ל .א ןיא

503- 

 .880-984 .זז ,קנַאב-רָאבייל ןוא---

 ---ינריס ,ןַאמליה

 ,(1919) סקיירטס-רעדיינש יד ןוא---

 .80-99 .זז

 .192 .ז ,ןַאמרעקעב ןוא--

 .889 .ז ,ןעקנַאב-רָאבייל ןוא---

 .801 .,ז ,,א.ר.נ יד ןוא--

 ---גנידרעפליה
 ,415-414 .זז

 - ---רושרַא ,ןָאפרעדנעה
 ,204 .ז

 ---ויטעמ ,לָאװ
 .886 .ז ,סרעורָאפ ןגעג הריפמ---

 .885 .ז ,סנערושניא רָאבייל ןוא--

 ---!ָארדואוו ,ןָאסליוװ
 .11 .ז ,רעטעברַא ּפַאש-ןַאב יד ןוא--

 ,19-17 .וז ,קיירטס-לָאמש רעד ןוא--

 ---ינריס ,בעוו

 ןַא ןופ גנוביירשַאב--

 .181-179 .זז ,רעריפ

 -רעטעברַא

 ---ןַאמרָאנ ,סַאמָאט
 ,1998 ,טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ .ּפ .ס---

 .189 .ז

 ---רוטרַא ,ילנוַאט
 ,190 .ז

 טימ ףמַאק ןוא קיײרטסדָאדילַאט
 ---ןּפורט-טייטס

 .488 .ז

 ןיא קיירטס רעטעברַאיװמַארט

 ---יקָאװלימ
 ,486 .ז

 ---סילָאּפאענימ ןיא קיירטס-רעביירט
 ,487 .ז

 ,487 .ז ,ןמסיקצָארט ןופ עלָאר---

 ---סוימ ,גייט

 -99 ,זז ,(1919) קיירטס-לָאטש ןוא--
4 



 ---קיירטס-ליטסקעט
 ,81 .ז ,(1919) סנערוָאל---
 ,80-47 .זז ,(1999) דנַאלגנע וינ--
 ,988 ,ז ,(1990) קייסַאּפ--

 -289 ,זוז ,קווסַאּפ ןיא ןטסינומָאק---

 .986 .ו ןוא 4

 -984 .זז ,קייסַאּפ ןיא .ל ווָא ,פ .א---
8 + 

 ,רעוויר-לָאפ ןוא דרָאפדעב וינ ןיא--
 ,218-9418 .זז

 ,251-984 .וז ,ַאונָאטסַאג ןיא--

 48 .ז ,ַאינָאטסַאג ןיא ליב דערפ--

 ,940 ,ז ,סניגיוו יעמ ַאלע--
 ןוא ןָאטעבַאילע ןיא קיירטס--

 ,289-981 .זז ,ןָאירעמ

 ,489 .ז ,ןָאהעמקעמ---

 ,489 .ז ,(1984) קיירטס-לַארענעג--

 ---גיל לָאנָאשייקוידע ןָאינוי דיירט
 ,994-998 ,זז ,םַארגָארּפ עטשרע--

 ---גיל יטינוי ןָאינוי דיירט
 .וז ,םַארגָארּפ ןוא רָאפנעמַאזוצ---

2,, 

 .וז ,סנָאינוי עלעירטסודניא יד ןוא--

 .258 .ז ןוא 38

 .וז ,םייקינווא ןָאונוי-דיירט ןוא--

6,, 

 ---יקסווָאזָאל
 ןָאינוי-דיירט רעמַאדרעטסמַא ןגעוו---

 .908-909 .וז ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 ---טרעבָאר ,טעלָאפַאל
 -וסערגָארּפ רַאפ ץנערעפנָאק ןוא--

 ,1581 .ז ,עיצקַא רעשיטילָאּפ רעוו

 ,(1994) טנעדיזערּפ רַאפ טַאדידנַאק---
 ,184-192 .זז

 .187 .ו ,ןעמיטש לָאצ--

 ---ייטרַאּפ-רָאבייל

 .128-199 .ז ,1919 ןיא--

 ,197 .ז ןוא 194 .ו ,סרעּפמָאג ןוא--

 -194 .וז ,סדוהרעדָארב:ןַאב יד ןוא--
5, 

804 , 

 ןוא ץנערעפנָאק--
98, 

 ---ןעקנַאב-רָאבייל
 ,889-5/8 .וז

 ---ל ןַאשזד ,סיאול
 ,27-98 .זז ,1919 ןיא--

 -ריוו טסעוו ןוא רענוומ יד ןוא--

 .44-43 .זז ,ַאינושזד 0
 ןיא טנעמלטעס רערעדנוזַאב רעד---

 .86 .ז ,8

 ,290-998 .זז ,1990-1999 ןיא--

 ---,שזד ,ןָאטסוװָאל
 -קע, רענַאקירעמַא ןופ עירָאעט יד--

 .08-97 .זז ,"םזילַאנָאשּפעס

 ---ןטסינָאטסוװָאל
 .99 .ז ,יײטרַאּפ ןופ ןסָאלשעגסיוא--

 .102-101 .וז ,סנָאינוי יד ןיא--

 .ז ,טנָארפ ןטקינויארַאפ ןרעטש--
6909 

 .809-861 .זז ,ןכַאּפ-לדָאנ יד ןיא--

 ---לגילפ רעקניל
 ,68-66 .וז ,(181) עמרָאפטַאלּפ--

 .11-70 .וז ,(1919) ץנערעפנָאק--

 ---סנָאינוי יד ןיא לנילפ רעקניל
 ,990 .ז ,עלָאר ןייז--

 ןוא רעכַאמקוָאלק ןיא עקניל
 ---סקיירטס רעירָאפ

 ,980-988 .זז

 .זז ,דנַאלוװוילק

 ---ןינעל
 ןפַאש וצ טייקידנעווטיונ ןגעוו---

 -64 .וו ,ןעייטרַאּפ עשיטסינומָאק
6 

 .ז ,סנָאינוי יד ןיא טעברַא ןגעוו--

11 

 .,םעטסיס ןעייטרַאּפ-ייװװצ רעד ןגעוו--
 ,4/9 .ו

 ---1929 ןיא קיירטס-רעניימ
 ,87-60 .זז

 ,87-54 .וז ,ןירעה ןיא טכַאלש יד--



 ---םַאיליוװ ,ודַאקעמ

 ,(1924) טדוהרעדָארב-ןַאב יד ןוא--

 ---יטסָאמ
 .141-140 .וזי

 ---סיירטס רעניימ

 ,478 .ז ,(ןַאלרַאח) יקָאטנעק ןוא ---
 .440 .ז ,יטנואק לעב ןיא--
 ,488 .ז ,עונייווליסנעּפ ןיא---

 ---שרַאמ-רעננוה רעלַאנָאיצַאנ
 .497-458 .זז ,(1981 רעטשרע--|

 .480-847 .זז ,(1989) רעטייווצ---

 ---גיל ןַאזיטרַאּפ-ןָאנ |
 .122-190 .זז

 ---סרעמראפ-רענענ

 ,211-968 .זז ,ךיז ןריזינַאגרָא---

 ,210 .ז ,לַאפרעביא ליה ּפמעק---

 ---רעטעבראדרענענ

 - ,974-971 .וז
 .288-989 .זז ,ןָאדנרעה ָאלעשזדנַא---

 -284 .זו ,וורפ-רעטעברַא יד ןוא---

5, 

 -טסבלעז רַאפ גנוזָאל רעד ןוא--

 -סַאּפ ןצרַאװש ןיא גנומיטשַאב

 ,291-988 .זז ,דנַאל

 ---ןכַאפ-לדָאנ

 ,906 .ז ,ןטּפַאשנגייא---

 ,297 .ז ,רעטקַארַאכ-רַאטסוק---

 ,908 .ז ,סקואוו ןופ- ןרעפיצ---

 ,802 .ז ,רעּפעש-טעווס עטשרע

 ,רעדיינש ןגעוו דיל סדלעפנעזָאר--

 ,804 .ז
 .ז ,טעברַא-עיצַאזינַאגרָא עטשרע--

7, 
 .וז ,,8 .ל .ס ,רָאבייל ווָא סטיינ---

8, 

 -810 .זז ,גנורעדנַאװנויא עשידיא---

1 

 .811 .ז ,סקיירטס עסיורג ריפ יד---

 .ז ,(1910) קיירטפ-רעכַאמקוָאלק---

4, 
08 

 -קוָאלק ןיא "רָאטקַאֿפ רעשידיא ,---

 .819 .ז ,קוורמס-רעכַאמ

 -ָאטָארּפ , רעד ןוא סיידנַארב סיאול---

 ,818 .ז ,"לָאק
 -קַארּפ ןוא עירָאעט ,ןָאשוורטיברַא--

 .820 .ז ,קימ
 .829 .ז ,ןָאדנָאל ןוא טיווקליה---

 .וז ,שטיוורוה .א .' םורַא הףמַאק--

9. 
 -829 .זז ,ןַאמגיז ןוא רעגניזעלש---

0, 
 ,899 .ז ,ןַאמליה---

 .וז ,(1916) קיירטס-רעכַאמקָאולק--

0,, 
 -188 .זז ,(1919) קיירטס-רעירָאפ---

9 
 ,סרעקריָאװ טנעמרַאג דעטיינוו---

 .888-894 .זז ,גנודנורג

 .899 .ז ,רעיופ-לגנעיורט---

 ,קיורטס-לַארענעג רעכַאטסעסד---

 ,289 .ז 9

 .894 .ז ,(1918) קיירטס סדוג-טינ---

 ,רעמעברַא סערד-יוה ןופ קיירטס---

 ,298 .,ז

 -יׂש ןוא ןָאטסָאב ןֹיא סקיירטס--

 .820-898 .,וז ,ָאגַאק

 ,89/ .ז ,לבייל-ןָאו נו י---

 ,998 ,ז ,שטייד ןוא ,גרעבנעזָאר---

 ,994 .ו ,טלעווזור רָאדָאעט ןוא---

 ,(1018) קיירטס-לַארענעג רעדיינש---

 ,887-889 .זז

 ןוא  ןָאדנָאל רעיימ---
 ,887-886 .זז ,קיורטס

 -284 ,זז ,רעשזדרַאל ןוא טרעקיר--
 ,898 .ז ןוא 8

 -רעדיינש

 ---יטעזנַאװָאקַאס
 ,898 .ז

 .ז ,רעטעברַא עשיטעווָאפ יד ןוא--
0 

 ,408 .ז ,, ווָא .פ .א יד ןוא--

 .ז ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןוא--



4 : 

 ,405 .ז ,גנומכירניה---

 ---ןילַאטס
 ,990 .ז ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ ןגעוו---

 -יטסינומָאק רעשינַאקירעמַא ןגעוו--

 .418 .ז ,ויטמרַאּפ רעש

 -------!} 4 ,ז ,םיזורק ןגעוו---

 ---ירעה ,סמיס

 ,448 .ז

 ---יטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס
 ,18-70 .זז ,(1919) גנוטלַאּפש---
 898 .ז ,רעדילגמימ ןופ טסולרַאפ---

 ,860 .ז ןוא
 ,86 .ז ,(1991) גנוטלַאּפש עטייווצ---
 ץנערעפנָאק רעוװויסערגָארּפ ףיוא--

 ,127 .ּו ,(1999) דנַאלוװוילק ןיא
 .ז ,רוטַאדידנַאק סטעלָאּפַאל ןוא--

4 
 .זז ,(1098) עינַאפמַאק-לַאװ ןיא--

5,228 
 -|89 .זז ,טכער-רעגענ וצ גנולעטש---

0, 
 ,478 .ז ,(1989) עינַאּפמַאק-לַאוו---
 -481 .זז ,םַארגָארּפ סטלעווזור ןוא--

8, 

 ---ןערָאװ ,ןוָאטס
 ,870-878 .זז

 ---ןָאטּפא ,רעלקניס
 ,149 ,ז ,(1994) עינַאּפמַאק-לַאוו---

 ---גנורעװשרַאפדָארָאבסטַאקס
 ,914-219 .זז

 ,978 .ז ,.וד .לע .יַא יד ןוא--
 ןלַארעדעפ ןופ גנודישטנַא יד--

 ,981 ,ז ,(1096) טכירעג םירּפוס

 ---ןָאטסָאב ןיא קיירטסיייצילַאּפ
 ,7 וז

 ---טעטירעּפסָארּפ
 .408-2808 .וז ,עירטסודניא---
 .869 ,ז ,טייקיוָאלטעברַא---

506 

 ,870 -;ז ,טעֿסיװיטקודָארּפ-טעברַא--
 .879 .ז ,עיצַאזילַאנָאיצַאר--
 -874 .וז ,ןטעשזדוב עשירענָאילימ---

6, 
 6 .ז ,ןטסנידרַאפ-רעטעברַא--
 ,876 .ז ,םעשודוב-םומינימ--
 ,877 .ו ,ןלַאפ-קילגמוא---
 .וז ,טעברַא-רעדניק ןוא -ןעיורפ--
0, 

 . ,808 .ז ,רעטעברַא לָאצ--
 .806 ,ז ,סנָאינוי ןיא רעדילגטימ---

 ---ןָאינוי סרעירָאפ

 ,869 .ז ,לגילפ ןקניל ןופ בייהנָא---
 ,888 .ז ,(1098) ןלָאװ יד ןיא גיז--
 ,888 .ז ,(1990) קיירטס---
 ,904 .ז ,עסַאטַא סנירג---

 ,885 ,ז ,דלָאג ןעב---
 ,856 .ז ,גנורעװשרַאּפ-ַאלָאענימ---
 ,גנודנירג ,ןָאינוי עלעירטפודניא---

 | ,988 .ז
 ,880 .ז ,דרָאמ סרעגנַאל---
 .869 .ז ,ןטסינָאטסווָאל---

 ---ייטרַאּפ רָאבייל-רעמרַאֿפ
 0 .ז ,(1924-109) ַאטָאסענימ---
 ,149 .ז ,1989 ןיא--

 ---המחלמ רעד ךָאנ עגַאל ,רעמרַאפ
 ,110-118 .וז

 .ז ,סוזירק ןיא ןזיירּפ ענעלַאפעג---
4 

 ---.ז םַאיליוו ,רעטסָאֿפ
 -לָאטש רעד ןיא עינַאּפמַאק יד ןוא--

 .14-11 .וז ,עירטסודניא
 ןיא ענערוובעג-דמערפ יד ןגעוו--

 / ,98 ,ז ,קיורטס-לָאמש
 -עד רעזָאלטעברַא ףיוא טריטסערַא--

 ,447 .ז ,עוצַארטסנָאמ
 ---ירנעה ,דרָאפ

 ,450 .ז
 .וז .רעטעברַא ריפ ןופ גנודרָאמרעד---

1, 



 ---ןַאשזד ,קירטעּפציפ
 ,ויטרַאּפ-רָאבייל רַאפ גנוגעווַאב ןוא---

 .129 ןוא 196 ,199 .זז

 ---לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק
 ,14-78 .זז ,גנודנירג---

 .80-84 .זז ,ןעגנוגונַאדב 91---

 .זז ,סיזירק ןופ ןעמוקנָא ןגעוו--

 ,+ס::11

 ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןגעוו---

 .418 .ז

 ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק

 ---יטרַאּפ עשיטסינומָאק

 -עדעפ-ךַארּפש ןופ עיצַאזינַאגרָאער--= }

 .וו ,ךעלרעמעק-ּפַאש ןיא סעיצַאר
0,, 

 -וקצולַאס-ערָאל ןופ גנוסולשסיוא---

 .90 .ז ,עּפורג

 ,100-96 .זז ,,ףמַאק רעלענָאיצקַארפ--

 .ו ,ךעלרעמעקיּפַאש ןופ סקואוו---

916 
 .ו טפַאשרעדילגמימ ןופ סקואוו--- |

8 

 .וז ,"ליד רעיינ, סטלעווזור ןוא--

922108+ 

 ןטגיניוארַאפ ןרַאפ ןעגנואימַאב יד---

 .118-112 .וז ,טנָארפ
 -רָאבוול .ַא רַאֿפ גנוגעווַאב יד--

 .181-129 .זז ,יוטרַאּפ

 .זז ,רוטַאדידנַאק סטעלָאפַאל ןוא--
2, 

 ןיעּפמַאק-לַאװ ןיא עיצַאמנעירָא יד--

 .187 .ז ,(1994)

 -189 .,זז ,1998 ,ןיעּפמַאק-לַאװ ןיא--

0 
 -רָאבוול ַא רַאפ עיצַאטנעירָא עיונ--

 .148-140 .זז ,(1988) ויטרַאּפ

 -288 .זז ,טכער-רעגענ רַאפ ףמַאק---

1, 
 .415 .ז ,(1989) עינַאּטמַאק-לַאוװ---

 ---בא ,ןַאהַאק
 -סיוװעשלָאב רעד ןגעוו 1990 ןיא--

 .09 .ז ,עיצולָאוװער רעשיט

 .488 ,ז ,טלעוווור ןוא---

 --ץעזעג טסָארטײטנַא ןָאטיילק
 ? ? ? 178-147 .וז

 ---עּפורג יקצָארט-ןָאנעק

 .908 .ז

 רעטנוא ןעננוטיירַאברָאפ-נירק

 ---ןטלעווזור
 ,404-498 ,זז

 ---.8פ ףעזָאשזד ,ןעַאר

 .80 .ז ,1010 ןיא קיירטס ןוא--

 --עיצַאזילַאנָאיצַאר

 ,491-490 .וז

 ---ד ןילקנערפ ,טלעווזור
 ,ןעגנורעכיזרַאפ ןוא ןעמיטש לָאצ---

 ,418-414 .זו

 ןופ סקואוו---

7 
 ,418-417 .זז ,עגַאל-רעטעברַא--

 .4/8 .ז ,תורקי---

 .480 .ז ,סנָאינוי-עינַאּפמָאק ןוא--

 יד ןוא םַארנָארּפ סטלעווזור

 ---סםרעּפַארק-רעש

 ,.208-966 .זז

 ---סלרַאשט ,נרעבנעטור
 ,98-99 .זז

 .ז ,יימרַאּפ רָאבייל-רעמרַאפ ןוא--

9. 

 --ןאשזד ,דיר

 ,70 .ז

 ---רעטסעשט ,טייר
 ,298 .ז

 -416 .ווז ,ןטיפָארּפ

 ---ףלָאדַא ,רעפַארטש
 ,148 .ז ,1888 ,עטימָאק-טַאנעפ רַאֿפ---



 -- גנורעסעבסיוא-רעלעפ
 סָאװ ,".א.רינ רעד רעטנוא ןפמַאק-רעטעברַא, :לטיּפַאק רעד

 : ןעמָאנ םעד רעטנוא ןיירַא זיא ,רעצעלּפ רָאּפ ַא ןיא טנַאמרעד טרעוו
 ."םַארגָארּפ-"גנובעלפיוא' סטלעווזור,
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